ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 27 september 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 2 e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: Ds. Niek Scholten uit Aerdenhout
: Janny de Groot
: Bart Kramer
: Agnes van Bekkum
: Bram Coops en Frank Cornet

Gravure van Georg Pencz 1500-1550

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Psalm 25: 2

Moment van stilte
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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 25: 6
6.

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
’t allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandelen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal ’t gezegend aardrijk erven.

Voorganger:

Allen:

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
Amen

Hierna gaat de gemeente zitten
Woorden van welkom
Gebed van Opgang
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Lied (solisten): Lied 713: 1, 3 en 4

3.

Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in ’t land van vuur en oven,
in ’t land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.
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4.

De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333

Schriftlezing: Ezechiël 18: 1-4 en 25-32
1)
2)
3)

4)

De HEER richtte zich tot mij:
‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord:
Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden?
Zo waar ik leef
– spreekt God, de HEER –,
nooit meer mag iemand bij jullie in Israël
dit spreekwoord in de mond nemen!
Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren:
zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen
ligt in mijn hand,
en alleen wie zondigt zal sterven.
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25)

26)
27)
28)
29)

30)

31)
32)

Nu zeggen jullie:
“De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!”
Maar luister, Israëlieten!
Ben ik het die onrechtvaardig is?
Gaan júllie niet eerder onrechtvaardige wegen?
Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer is
en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan.
Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet,
mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven.
Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen
en niet langer misdaden begaat,
zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven.
De Israëlieten zeggen:
“De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!”
Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten?
Zijn júllie het niet die onrechtvaardig zijn?
Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is
– spreekt God, de HEER.
Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer,
anders brengt jullie schuld je ten val.
Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid,
en vernieuw je hart en je geest.
Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten!
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde
– spreekt God, de HEER.
Kom tot inkeer en leef!

Lied (solisten): Psalm 79: 3
3.

Het kwaad dat onze vaderen bedreven,
reken het ons niet toe, schenk ons het leven.
Zie onze zwakheid aan, God van genade,
en doe verzoening over onze daden.
O Heilige, beschaam
ter wille van uw naam
die Israël schofferen.
Moet dan hun drieste spot
zeggen: Waar is hun God?
Waar is Hij nu, de Here?
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Schriftlezing: Matteüs 21: 23-32
23)

24)

25)

26)
27)

28)
29)
30)
31)

32)

Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf,
kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe.
Ze vroegen hem:
‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen?
En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’
Jezus gaf hun ten antwoord:
‘Ik zal u ook een vraag stellen,
en als u mij daarop antwoord geeft,
zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid
ik die dingen doe.
In wiens opdracht doopte Johannes?
Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’
Ze overlegden met elkaar en zeiden:
‘Als we zeggen: “Van de hemel,” dan zal hij tegen ons zeggen:
“Waarom hebt u hem dan niet geloofd?”
Maar als we zeggen: “Van mensen,”
dan krijgen we het volk over ons heen,
want iedereen houdt Johannes voor een profeet.’
Dus gaven ze Jezus als antwoord:
‘We weten het niet.’
Daarop zei hij tegen hen:
‘Dan zeg ik u ook niet
op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.
Wat denkt u van het volgende?
Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een:
“Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.”
De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich
en ging alsnog.
Tegen de ander zei de man precies hetzelfde.
Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet.
Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’
Ze zeiden:
‘De eerste.’
Daarop zei Jezus:
‘Ik verzeker u:
de tollenaars en de hoeren zijn u voor
bij het binnengaan van het koninkrijk van God.
Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid
toen hij naar u toe kwam.
U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel.
En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken
en hem alsnog willen geloven.
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Lied (solisten): Lied 316: 1, 2, 3 en 4

2.

Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d´ overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ’s levens raadsel kan verklaren?

3.

Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ’t hart toespreken.
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4.

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

VERKONDIGING
Lied (solisten): Lied 320: 1, 2 en 3

2. Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3. Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
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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 PKN Vredesweek / 2e: Kerk
Vrede is niet vanzelfsprekend. Als Protestantse Kerk ondersteunen we
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan
vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en
PAX nadrukkelijk om uw aandacht en financiële steun. Doet u mee? Geef aan de
collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 4447 77 t.n.v. Protestantse
Kerk o.v.v. Vredesweek.
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

____________________________________________________________________
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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.

Samenzang Slotlied (staande): Lied 345: 1 en 3

3.

God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, –
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Trumpet Voluntary – Thomas Sanders Dupuis (1733-1769)

Tijdens het orgelspel krijgt u van de koster een teken
dat u de kerk mag verlaten.

***
Mededelingen
Agenda:
02-10-2020

10.30

Kerkpleinkring, KC

Zondag 27 september 2020 uitzending Radio Bloemendaal via
www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Niek Scholten
11:15 Hemelse Modder, Jurgen Maas in gesprek met Abdelkader Benali
12:15 Orgelpunt met Bert Wisgerhof
13.15 Uit Daans Platenkoffer met als thema Regen
Dinsdag 29 september 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Dr. Ciska Stark uit Lexmond / Orgel: Rob van Dijk

(Online) Kerkdienst met kinderkring en crèche
Zondag 4 oktober 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jaap Smit uit Den Haag
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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