ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 25 oktober 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 6e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: Ds. Jaap van de Meent
: Frijkje Bakker
: Ineke Abbekerk
: Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
: Ineke Dercksen en Peter Folstar

Orgelspel
Opgang
Aanvangslied (solisten): Psalm 138: 1 en 2
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Groet
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg aanvangslied (solisten): Psalm 138: 4
Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Lied (solisten): Lied 286: 1, 2 en 3
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333

Thoralezing: Deuteronomium 6: 1-9
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dit zijn de geboden, wetten en regels
die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren
en die u moet naleven in het land aan de overkant,
dat u in bezit zult nemen.
U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen
door u te houden aan zijn wetten en geboden,
zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft,
en voor uw kinderen en uw kleinkinderen.
Dan zult u met een lang leven gezegend worden.
Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht.
Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing,
en zult u sterk in aantal toenemen,
zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
De HEER is de enige
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
Heb daarom de HEER, uw God, lief
met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Lied (solisten): Psalm 1: 1 en 2
Brieflezing: 1 Tessalonisenzen 1: 5c-10
5c)
6)

7)
8)

9)

U weet hoeveel we voor u hebben betekend
toen we in uw midden waren.
U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer:
onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen
met de vreugde van de heilige Geest.
Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen
in Macedonië en Achaje geworden.
Want het woord van de Heer
heeft zich vanuit uw gemeente
niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid,
uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden.
Wij hoeven daarover niets te vertellen;
iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen
en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren
– om hem, de levende en ware God, te dienen
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10)

en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel:
Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan
en die ons zal redden van het komende oordeel.

Evangelielezing: Matteüs 22: 34-46
34)
35)
36)
37)

38)
39)
40)
41)
42)

43)

44)

45)
46)

Nadat de farizeeën hadden vernomen
dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar.
Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:
‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
Hij antwoordde:
‘Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede is daaraan gelijk:
heb uw naaste lief als uzelf.
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles
wat er in de Wet en de Profeten staat.’
Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag:
‘Wat denkt u over de messias?
Van wie is hij een zoon?’
‘Van David,’
antwoordden ze.
Jezus vroeg:
‘Hoe kan David hem dan,
geïnspireerd door de Geest, Heer noemen?
Want hij zegt:
“De Heer sprak tot mijn Heer:
‘Neem plaats aan mijn rechterhand,
tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’”
Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’
En niemand was in staat hem een antwoord te geven,
noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

Lied (solisten): Lied 339D
VERKONDIGING
Orgelspel: Presto uit Sonate in G – J. Haydn (1732-1809)
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e DSG De Sluis / 2e: Kerk
De Diaconale Stichting Gevangenenzorg 'De Sluis' is een instelling voor pastoraat
en begeleiding van (ex-) gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ).
U kunt deze ANBI-instelling steunen door het overmaken van uw gift naar
IBAN: NL73 TRIO 0391 0935 09.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

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 :
Allen
:

Zo bidden wij
Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Slotlied (solisten) (staande): Lied 791: 1-6
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Menuet en Trio uit Sonate in G – J. Haydn (1732-1809)
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MEDEDELINGEN
Agenda
donderdag 29/10
zaterdag 07/11

10.30
10.00

Koffie-ontmoeting, KC
Sam’s kledingactie, KC

Koffie-ontmoeting
De komende donderdagen wordt er van 10:30 tot 11:30 uur een koffie-ontmoeting in het
Kerkelijk Centrum georganiseerd . We kunnen niet rondlopen, de coronaregels blijven
gelden, maar we kunnen elkaar in elk geval zien en spreken. Ik ben van donderdag
29 oktober tot en met donderdag 26 november de gastvrouw.
Voor mij ook een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten voor ik
eind november mijn werkzaamheden beëindig.
Voor alle bijeenkomsten geldt:
Aanmelden bij het kerkelijk bureau is noodzakelijk, telefonisch 023 5241913
of per mail: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl.
U kunt zich voor 1 koffieochtend aanmelden, we kunnen 15 deelnemers ontvangen.
We houden afstand en dragen als we ons binnen het gebouw verplaatsen een mondkapje.
De situatie rond de Coronamaatregelen verandert bijna dagelijks, het kan dus ook zijn dat
de ontmoetingen niet door kunnen gaan.
ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
Sam's Kledingactie
Denkt u er alvast aan? Op zaterdag 7 november a.s. kunt u uw bruikbare kleding en
schoenen weer aanleveren in gesloten plastic zakken. Wij zullen dan van 10.0013.00 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 Oromia
en de Somali, 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.
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Zondag 25 oktober 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Jaap van de Meent
11:15 Hemelse Modder, Jurgen Maas ontvangt Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands)
12:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof
13.15 Uit Daans Platenkoffer
Ooit ‘s-wereld grootste havenstad. Nu één van de grootsten. Niet
onopgemerkt gebleven zelfs voor componisten en tekstschrijvers. En niet
alleen om de onuitwisbare reputatie voor zee- en binnenvaart. Een
overvloed van liedjes en melodietjes. Te veel om in de platenkoffer mee te
nemen. Toch heeft dat geleid tot een gevarieerd, luisterrijk programma
over ROTTERDAM zoals niemand dat waar ook ter wereld gehoord heeft.
Dinsdag 27 oktober 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Diaken Rob Polet / Organist: Everhard Zwart

(Online) Dienst zondag 1 november 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jeannet van Doorn uit IJmuiden
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
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