
       ORDE VAN DIENST   
       voor de (online) viering op  
        Zondag 4 oktober 2020 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

        ~ 3e Zondag van de Herfst  ~ 

   
 Voorganger  : Drs. Jaap Smit  
 Ouderling van dienst : Carolien Oosterhof 
 Diaken   : Monique Brink 
 Orgel   : Agnes van Bekkum 
 Solisten   : Nicolien Smits en Annet Swarts 
 Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
 Crèche   : Voor kinderen van 0-4 jaar 
 

Orgelspel 

 

Opgang   

 

Aanvangslied (solisten): Psalm 121: 1 en 2 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging  

Voorganger: Onze hulp is in 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 (solisten): Psalm 121: 3 en 4 

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  

Allen:  Amen  
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Woorden van welkom 

 

Gebed van Opgang 

 

Lied (solisten): Psalm 24: 1 en 2 

 

Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst 

                   in het kerkelijk centrum. 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag 

   

Lied (solisten): Lied 333  

 

Schriftlezing: Psalm 121 

 

1) Een pelgrimslied. 

 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 

 van waar komt mijn hulp? 

2) Mijn hulp komt van de HEER 

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

3) Hij zal je voet niet laten wankelen, 

 hij zal niet sluimeren, je wachter. 

4) Nee, hij sluimert niet, 

 hij slaapt niet, 

 de wachter van Israël. 

5) De HEER is je wachter, 

 de HEER is de schaduw 

 aan je rechterhand: 

6) overdag kan de zon je niet steken, 

 bij nacht de maan je niet schaden. 

7) De HEER behoedt je voor alle kwaad, 

 hij waakt over je leven, 

8) de HEER houdt de wacht 

 over je gaan en je komen 

 van nu tot in eeuwigheid. 

 

Lied (solisten): Lied 910: 1, 2 en 3 
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Schriftlezing: Galaten 5: 13-26 
 

13)  Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.  

 Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, 

  maar dien elkaar in liefde,  

14)  want de hele wet is vervuld in één uitspraak:  

 ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  

15)  Maar wanneer u elkaar aanvliegt,  

 pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.  

16)  Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest,  

 dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.  

17)  Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest,  

 en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf.  

 Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.  

18)  Maar wanneer u door de Geest geleid wordt,  

 bent u niet onderworpen aan de wet.  

19)  Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt:  

 ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,  

20)  afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede,  

 gekonkel, geruzie en rivaliteit,  

21)  afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.  

 Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf:  

 wie zich aan deze dingen overgeven,  

 zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.  

22)  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,  

 geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,  

23)  zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

 Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  

24)  Wie Christus Jezus toebehoort,  

 heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht  

 en begeerte aan het kruis geslagen.  

25)  Wanneer de Geest ons leven leidt,  

 laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.  

26)  Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten  

 en elkaar geen kwaad hart toedragen. 
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Lied (solisten): Lied  919: 1, 2 en 4 

VERKONDIGIN 

 

Lied (solisten): Lied 823: 1, 2 en 5 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e PKN- Kerk en Israël / 2e: Kerk 
 

Op deze eerste zondag van oktober is het Israëlzondag.  

Vanouds geeft onze Protestantse Kerk dan uiting aan haar onopgeefbare verbondenheid 

met Israël. Met de opbrengst van de collecte van deze Israëlzondag steunen we het werk 

van Kerk en Israël. Uw bijdrage is welkom op rekening  

NL10 ABNA 0444 4447 77 van de PKN onder vermelding van 'collecte Kerk en Israël'. 

 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 

‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden 

 

Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961 

 

____________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 
 

na elke intentie gesproken: 
 

Voorganger : Zo bidden wij 

Allen       : Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons. 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Slotlied (solisten) (staande): Lied  994: 1, 2 en 4 

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Orgelspel: Canzona V – Johann Jakob Froberger (1616-1667) 

 

 

Tijdens het orgelspel krijgt u van de koster een teken 

dat u de kerk mag verlaten. 
 

    *** 
MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

06-10-2020 14.30 Handwerken, KC 

07-10-2020 10.00 College van Kerkrentmeesters, Consistorie 

  16.00 Moderamen, Consistorie 

08-10-2020 14.30 Zin in Ouderdom, KC  (AANMELDEN !!) 

07-11-2020 10.00  Sam’s Kledingactie, KC 

  13.00 
 

HANDWERKCLUB 

We mogen weer! Op 6 oktober vanaf 14.30 uur bent u weer van harte welkom in het 

Kerkelijk Centrum om te komen handwerken. Vanzelfsprekend is alles volgens corona-

instructies ingericht. We hopen u weer zien! Aanmelden vooraf niet nodig. 
 

ZIN IN OUDERDOM – AANMELDEN VOORAF NOODZAKELIJK !! 

Zin in Ouderdom komt bijeen op donderdag 8 oktober om 14.30 uur in het Kerkelijk 

Centrum. De kring was altijd open voor iedereen, maar in deze coronatijd is aanmelden 

noodzakelijk. We kunnen u helaas niet ophalen en thuisbrengen. 

Wilt u aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via bureau@kerkpleinbloemendaal.nl 

of via 023-5241913. 

Thema van de bijeenkomst is ‘afscheid’. Het is een thema dat rondzingt, niet zozeer omdat 

de predikanten afscheid nemen, want dat hoort er nu eenmaal bij, maar omdat afscheid 

nemen bij het ouder worden hoort. En door corona lijken we ook (tijdelijk?) afscheid te 

nemen van de vertrouwde manier van gemeentezijn.  

Wat doet dat met ons? We voeden ons weer met verhalen uit de Bijbel, poëzie en kunst. 

Juup van Werkhoven 

 

 

 

 

 

 

mailto:bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
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SAM’S KLEDINGACTIE 

Denkt u er alvast aan? Op zaterdag 7 november kunt u uw bruikbare kleding en 

schoenen weer aanleveren in gesloten plastic zakken. Wij zullen dan van 10.00 tot 13.00 

uur aanwezig zijn bij het Kerkelijk Centrum aan het Kerkplein 20 om uw goederen in 

ontvangst te nemen. De opbrengst van de najaarsactie van Sam’s Kledingactie is 

bestemd voor een project van Cordaid voor schoon water in zuidoost Ethiopië.  

In het gebied Liben, op de grens tussen de etnische groepen van de Oromo en de 

Somaliërs, is in het verleden veel strijd gevoerd en zijn veel mensen gevlucht, die nu 

weer terugkeren in hun dorpen. De lokale infrastructuur voor watervoorziening en 

landbouwproductie is verwaarloosd of verwoest en moet weer worden opgebouwd. 

Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij hun 

terugkeer. Niet alleen met fysieke hulp, maar ook mentaal wordt er met de verschillende 

bevolkingsgroepen gewerkt aan vredesopbouw en meer onderling begrip. 
 

Zondag 4 oktober 2020 uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap  

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Drs. Jaap Smit 

11:15 Hemelse Modder,  

 Rob Oudkerk ontvangt de Amsterdamse advocaat Oscar Hammerstein.  

12:15 Orgelpunt met Dick Koomans 

 In deze aflevering van Orgelpunt staat improvisatie op het kerkorgel 

 centraal. Kerkorganisten behoren namelijk tot een steeds zeldzamer 

 wordende groep musici die zich hiervan bedienen. Wat is een goede 

 improvisatie? Daarvoor gaat presentator Dick Koomans te rade bij organist 

 en orgeldocent Bram Brandemann. 
 

Dinsdag 6 oktober 2020 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Ds. Mirjam Sloots uit Koog- Zaandijk  

 Organist: Everhard Zwart 

 

 

(Online) Dienst zondag 11 oktober 2020 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: Ds. Otto Sondorp uit Aerdenhout 

 

Wilt u bij de dienst aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via 

bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of via 023-5241913 

 

U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 


