
     ORDE VAN DIENST   
          voor de viering op  
     Zondag 17 november 2019 
          in de Dorpskerk 
         aanvang: 10.00 uur 

 

                  ~ 9e Zondag van de Herfst  ~ 
 

Voorganger   : Ds. Ineke Clement 
Ouderling van dienst  : Kees van Riessen 
Diaken    : Klaas van Giffen 
Organist en    : Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp 
Kinderkring   : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche    : Voor kinderen van 0-4 jaar 
 
Orgelspel 
 

Opgang       (de gemeente gaat staan) 
 

Aanvangslied: Psalm 80: 1 en 4 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van de Heer Jezus Christus  

Allen  :Amen.  
 

vervolg aanvangslied: Psalm 80: 7 

 

 Voorganger:  

 Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  

        en in de geest van de Messias Jezus  

        de enigheid van de HERE God  

        Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één en enig  

 Gij zult de HEER  uw God liefhebben  

        met geheel uw hart  

 en met geheel uw ziel  

 en met geheel uw kracht 

 en uw naaste als u zelf  

Allen :  Amen.  
 

Gemeente gaat zitten 
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Gebed van Opgang 

 

Gemeente zingt: Lied 277 

 

Zingen: Lied 305: 1, 2 en 3 

Moment met de kinderen,  

hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het kerkelijk centrum. 

 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezing 

 

Zingen: Lied 316: 1, 2, 3 en 4 

 

Schriftlezing: Genesis 49: 1-17  (vertaling van Karel Deurloo) 

 

1) Jakob riep zijn zonen, hij zei: 

  Kom bijeen, dan zal ik jullie meedelen 

  wat je zal overkomen in latere dagen. 

2) Verzamel je en hoor, zonen van Jakob, 

 hoor naar Israël jullie vader. 

3)  Ruben: 

  mijn eersteling ben jij, 

  mijn kracht, het begin van wat ik vermag, 

  waardigheid bij uitstek, sterkte bij uitstek, 

4)  overbruisende wateren, - je zult niet boven (ieder) uitsteken, 

  want je hebt het bed van je vader bestegen. 

  Toen heb je mijn legerstede geschonden; 

  hij heeft (die) bestegen!  

5)  Simeon en Levi, de gebroeders: 

  hun zwaarden zijn werktuigen van geweld. 

6)  Mijn ziel moge nimmer deelnemen aan hun geheim beraad, 

  jij, mijn eer, worde nimmer één met hun vergadering, 

  want in hun toorn hebben ze mannen omgebracht, 

  moedwillig hebben ze stieren verlamd. 

7)  Vervloekt zij hun toorn, die zo sterk is 

  en hun grimmigheid, die zo hard is. 

  Ik verdeel hen onder Jakob, 

  ik verstrooi hen onder Israël. 

 

 



3 

 

8)  Juda, jij: 

  jou danken je broeders. 

  Je hand (is) op de nek van je vijanden; 

  de zonen van je vader zullen zich voor jou neerbuigen. 

9)  Een leeuwewelp is Juda, 

  na het verscheuren, mijn zoon, ben je opgegaan. 

  Hij buigt zijn poten, hij legt zich neer als een leeuw,  

  als een leeuwin, 

  wie zal hem doen opstaan! 

10)  De scepter zal niet wijken van Juda, 

  en de heersersstaf tussen zijn voeten niet, 

  totdat komt wie hem behoort, 

  aan deze zullen de volkeren gehoorzaam zijn. 

11)  Hij zal aan de wijnstok zijn ezelsveulen binden, 

  aan de wilde wingerd het jong van zijn ezelin. 

  Hij wast in wijn zijn kledij, in druivebloed zijn gewaad, 

12)  donkerder van ogen dan wijn, 

  witter van tanden dan melk. 

13)  Zebulon: 

  Hij zal aan de oever der zeeën wonen, 

  hij wordt een oever voor schepen, 

  met zijn rug naar Sidon gekeerd. 

14)  Issakar: 

  een knokige ezel, neerliggend tussen de pakken. 

15)  Hij zag de rust, dat die goed is, 

  en het land, dat het lieflijk is, 

  hij boog zijn schouder om te torsen 

  en werd tot knecht in herendienst. 

16)  Dan: 

  hij zal zijn volk richten, 

  als een van de stammen van Israël. 

17)  Moge Dan een slang langs de weg worden, 

  een zandadder langs het pad, 

  die in de hielen van een paard bijt, 

  zodat zijn berijder achterover valt. 

 

Zingen: Genesislied   T: Karel Deurloo; M: Machteld van Woerden 
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Schriftlezing: Genesis 49: 18-28 

 

18)  Uw bevrijding verwacht ik, o JHWH! 

19)  Gad: 

  een bende van achtervolgers zit hem achterna, 

  maar hij zit (ze) op de hielen. 

20)  Van Aser: 

  zijn spijs is vet; 

  hij levert koninklijke lekkernijen. 

21)  Naftali: 

  een losgelaten hinde; 

  hij is het die welluidende gezegden voortbrengt. 

22)  Een zoon als een vruchtboom is Jozef, 

  een zoon als een vruchtboom bij de bron, 

  dochterloten lopen uit over de muur. 

23)  Ze verbitterden hem, ze hebben hem beschoten, 

  ze koesterden vijandschap tegen hem, 

  de boogschutters, 

24)  maar zijn boog hield stand, 

  lenig waren de vingers van zijn handen, 

  vanwege de handen van de Krachtdadige van Jakob, 

  daarvandaan, van de Herder, de Steen van Israël, 

 

25)  vanwege de God van je vader – dat hij jou helpe, 

  de Machtige – dat hij je zegene: 

  zegeningen van de hemel boven, 

  zegeningen van de baaierd die daar beneden ligt, 

  zegeningen van borsten en schoot. 

26)  De zegeningen van je vader, 

  zij gaan boven de zegeningen van het duurzaam gebergte uit, 

  boven de verrukkelijke immerblijvende heuvels –  

  zij zullen voor het hoofd van Jozef zijn, 

  voor de schedel van de gewijde onder zijn broeders. 

27)  Benjamin: 

  een wolf die verscheurt, 

  in de morgen verslindt hij de prooi, 

  tegen de avond verdeelt hij de buit. 

28) Al dezen zijn de stammen van Israël, twaalf, 

 en dit is wat hun vader tot hen heeft gesproken; 

 hij zegende hen, 

 ieder naar zijn zegen zegende hij hen. 

   

Zingen: Genesislied   T: Karel Deurloo; M: Machteld van Woerden 
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VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied 790: 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 

1e: Stichting Partners Pays Dogon 

2e: Kerk 
 

 

Vandaag is de collecte voor de Stichting Partners Pays Dogon. Dit jaar mocht de 

stichting het rode draadproject zijn in onze gemeente. We zijn daar natuurlijk er blij 

mee. Uit het grote geheel , het is een integraal project , hebben we alfabetisering 

voor onderwijs aan volwassenen gekozen. Mede door uw giften hebben we dit 

programma goed op de kaart kunnen zetten, zie ook het Maandbericht.  

Natuurlijk gaan we door. Gisteren zijn 2 van onze medewerkers naar Mali 

vertrokken om samen met Malinese collega’s, een training te geven.   

Wij houden u op de hoogte en zijn blij met uw gift!  

Liesbeth Spigt  

  

Partners Pays-Dogon NL27INGB 0004 5382 61 o.v.v. alfabetisering 

 

Orgelspel tijdens de collecte: Menuet en Trio in G – Joseph Haydn (1732-1809) 

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 650: 1-7 
 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen  

 

 

Orgelspel: ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’- J.S. Bach (1685-1750) 

 

 

 

        *** 

http://www.givtapp.net/
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Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten 

bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum  

 
 

MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

18-11-2019 18.00 TienerThuis, Mauricialaan 

19-11-2019 15.00 Gesprekskring Oosterduinkwartier 

  16.30 Redactievergadering Maandbericht, KC 

  20.00 Kerkenraadsvergadering, Consistorie 

20-11-2019 14.00 Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC 

21-11-2019 14.30 Sierlijke Kroon, KC 
   

                                Voor meer informatie zie de website: 

           WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 

Sierlijke Kroon, donderdag 21 november a.s.  

Deze middag komt Evert Niemeijer een presentatie geven over de veehouderij in de 

toekomst. Hij is werkzaam bij een internationaal familiebedrijf in de agrisector. 

Deze firma is dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met 

innovatieve oplossingen en gerichte services. Evert reist de hele wereld rond om 

grote projecten met behulp van robots aan de man te brengen. 

In zijn verhaal komen de huidige problemen van de melkveehouderij aan bod.  

Het belooft een leerzame middag te worden met veel informatie over dit onderwerp. 

Vroeger was de leus Met melk meer mans en daarover horen wij graag! 
 

We beginnen zoals gewoonlijk om 14.30 uur en vanaf 14.00 is de deur van het 

Kerkelijk Centrum geopend. 

Heeft u vervoer nodig, dan kunt u bellen met Aagje Scheeres 023-5376143 of met 

Nelleke den Dekker 023-5253577 

 

Geven met uw smartphone 

Wellicht is het u opgevallen dat er mensen tijdens de dienst aan de collecte geven 

met hun smartphone. Deze nieuwe manier van geven werkt gewoon naast contant 

geld en heeft veel voordelen. Zo bent u  niet beperkt door wat u aan contant geld bij 

u hebt én krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat 

aantrekkelijk is voor de belasting). Maar bovenal hoeft u voor de dienst niet meer na 

te denken of u genoeg contant geld bij u hebt. 
 

Eenvoudig en anoniem 

Het gebruik van de Givt-app is simpel en eenvoudig en helemaal anoniem. U opent 

de app, selecteert het bedrag en haalt je telefoon langs de collectezak of -mand.  

De kerk krijgt alleen de totale opbrengst van alle givten te zien.  
 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
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App downloaden 

Wilt u ook op deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op 

www.givtapp.net/download . Je kan na het downloaden direct je e-mailadres 

invoeren en beginnen met geven. Je kan op een later moment je verdere registratie 

afronden. 

 

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek 

10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ineke Clement 

11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos ontvangt Mounir Samuel 

12:15 Orgelpunt  

13:15 Dichtwerk met Leny Deurloo 

  

19 november 2019 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Ds. Elise Jansen / Organist: Everhard Zwart 

 

 

 

Dienst zondag 24 november 2019 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur 

Voorganger: Ad van Nieuwpoort 
 

M.m.v. Jeanny Beerkens - cello 
 

* 

Zondag van Voleinding 

* 
Voor de dienst is er inzameling van artikelen voor de voedselbank 

 

 

  

 
 

 

 

http://www.radiobloemendaal.nl/

