ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 11 oktober 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: Ds. Otto Sondorp
: Kees van Riessen
: Kees van Krimpen
: Agnes van Bekkum
: Baukje Sibma en Bram Coops

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Lied 280: 1 en 2

2.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

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): Lied 280: 3 en 4
3.

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

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 680: 1, 2 en 4

2.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

4.

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333
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Schriftlezing: Ezra 1 en Ezra 3: 1-6
1 In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de
HEER Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele
koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken:
2 ‘Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER,
de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te
bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda.
3 Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar
Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de HEER weer op te bouwen, de God
van Israël, de God die in Jeruzalem woont.
4 Allen die hier nog als vreemdeling verblijven, waar zij zich ook mogen bevinden,
dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud,
goederen en vee. Dit komt boven op de vrijwillige gaven voor de tempel van de God die
in Jeruzalem woont.’
5 De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de priesters en de Levieten,
allen die God daartoe aanzette, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken en
te beginnen met de bouw van de tempel van de HEER.
6 Al hun buren ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en goud, met goederen,
vee en kostbare geschenken, nog afgezien van wat vrijwillig aangeboden werd.
7 Koning Cyrus van Perzië gaf de voorwerpen vrij die uit de tempel van de HEER
afkomstig waren en die Nebukadnessar uit Jeruzalem had meegenomen en in de tempel
van zijn eigen god had neergezet.
8 Hij vertrouwde de teruggave toe aan Mitredat, de schatmeester, die ze met een
inventarislijst aan Sesbassar, de leider van Juda, overdroeg.
9 Het betrof dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen,
10 dertig gouden bekers, vierhonderdtien zilveren bekers van verschillende soort en
duizend andere voorwerpen,
11 bij elkaar vijfduizend vierhonderd voorwerpen van zilver of goud. Dit alles liet
Sesbassar meevoeren toen hij de ballingen uit Babylonië terugbracht naar Jeruzalem.
Ezra 3: 1-6
1 Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden
gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem.
2 Jesua, de zoon van Josadak, en zijn medepriesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealtiël,
en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen
offeren zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman.
3 Ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude
fundamenten op en offerden aan de HEER. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en
de avond op,
4 en vierden het Loofhuttenfeest volgens de voorschriften: elke dag brachten ze het
vereiste aantal brandoffers, zo veel offers dus als er voor iedere dag zijn voorgeschreven.
4

5 Van toen af aan brachten ze ook het dagelijkse offer, het offer op nieuwemaan en de
offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de HEER, en verder alle vrijwillige gaven
aan de HEER.
6 Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de HEER,
ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de HEER nog niet gelegd.
Lied (solisten): Lied 657: 1 en 4

5

4.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Schriftlezing: Matteüs 22: 1-14
1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis:
2 ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest
gaf voor zijn zoon.
3 Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die
wilden niet komen.
4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de
genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten
slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’”
5 Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn
handel.
6 De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen.
7 De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars
ombrengen en hun stad in brand steken.
8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest,
maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden.
9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen
uit die je tegenkomt.”
10 De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen,
zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.
11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand
die zich niet in bruiloftskleren gestoken had,
12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens
een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.
13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en
gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.
14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’
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Lied (solisten): Lied 107: 1, 2, 3 en 4

2.

Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, –
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.
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3. Zij moeten God aanbidden,
rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan:
maaltijd en lafenis
meer dan zij durfden dromen;
de last van hun gemis
heeft Hij hun afgenomen.

4. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

VERKONDIGING
Orgelspel: Siciliana, RV 428 – Antonio Vivaldi (1678-1741)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Inloophuis Kennemerland / 2e: Kerk
Dit is een vrijwilligersorganisatie voor de hulp en begeleiding van kankerpatiënten.
Het Inloophuis aan de Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord draagt aan mensen met
kanker en hun familieleden handvatten aan hoe ze met deze ziekte om kunnen gaan.
U steunt het Inloophuis door een donatie over te maken op rekening
NL52 RABO 0103 5166 46 van Rabobank Velsen t.n.v. Inloophuis Kennemerland
o.v.v. ‘eenmalige donatie' en uw naam en adres.
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.
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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 :
Allen
:

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

Slotlied (solisten) (staande): Lied 816: 1, 2, 3, 4
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2.

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3.

Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Gavotte in F – William Boyce (1711-1779)

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

***
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MEDEDELINGEN
AGENDA
14-10-2020
07-11-2020

14.00
10.00
13.00

Online meelezen met Juup van Werkhoven
Sam’s Kledingactie, KC

Meelezen en meepraten over groene theologie woensdag 14 oktober 14.00 uur
Zondag 18 oktober organiseren we samen met de werkgroep Groene Kerk een kerkdienst
rond het thema duurzaamheid. Als voorbereiding op deze kerkdienst is er op woensdag
14 oktober van 14:00 tot 15:00 uur een meeleesbijeenkomst, online via Zoom. Deze keer
doen we het meelezen wat anders dan anders. We ‘buigen’ ons niet alleen over een
Bijbeltekst maar ook over de vraag wat duurzaamheid met ons geloof te maken heeft.
Is er zoiets als groene theologie? Iedereen welkom, ook als u nooit eerder heeft meegedaan
met het meelezen.
U kunt zich tot woensdag 14 oktober opgeven bij:
- Jantien Westra: 023-545 8060 of per email: jgwestra@xs4all.nl
- Klaas van Giffen: 023-527 1651 of per email klaasvangiffen@online.nl
ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
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.
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Zondag 11 oktober 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Otto Sondorp
11:15 Hemelse Modder. Vincent Bijlo ontvangt Leoni Jansen
12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman
13.15 Aangeraakt met Gerard Swüste. Het thema is de kunst van het zingen
Dinsdag 12 oktober 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Joost Röselaers / Organist: Wilbert Magré

(Online) Dienst zondag 18 oktober 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Juup van Werkhoven- Romeijn
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
Meelezen met Juup van Werkhoven op woensdag 14 oktober a.s.
Aanmelden bij klaasvangiffen@online.nl
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