Orde van dienst voor de viering op zondag 18 oktober 2020

Thema: Het goede leven

Voorganger
Ouderling van dienst
Lector
Diaken
Orgel
Solisten

: Ds. Juup van Werkhoven - Romeijn
: Beppechien Bruins Slot
: Anouk Helmich van de Ark Gemeenschap
: Klaas van Giffen
: Agnes van Bekkum
: Bram Coops en Ineke Dercksen

Illustratie voorkant Marc Chagall
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Orgelspel
Opening (de gemeente gaat staan)
Moment van stilte
Aansteken van de Paaskaars
Lied (solisten): Lied 600: 2 gesproken en solisten
Voorganger:
2.

Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

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.
3

Aanvangslied (solisten): Lied 304: 1, 2 en 3

2.

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

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 154A: 1-8 en 13

melodie B
3. Gij winden van God en gij regen,
gij sneeuw en gij ijs en gij hitte en vuur,
zegen de Heer.

melodie B
4. Gij bliksems en donkere wolken,
gij nachten en dagen, gij duister en licht,
zegen de Heer.

melodie A
5. Gij aarde des Heren, zegen de Heer,
ja loof en verhef Hem in eeuwigheid.

melodie B
6. Gij bergen en glooiende heuvels,
rivieren en zeeën en gij oceaan,
zegen de Heer.

melodie B
7. Gij bomen, gij gras en gij bloemen,
gij vissen en wat er in ’t water bestaat,
zegen de Heer.

melodie B
8. Gij vogels omhoog en gij dieren,
gij mensen die over de aarde krioelt,
zegen de Heer.

melodie A
13. De Heer is verheven, zegen de Heer,
ja loof en verhef Hem in eeuwigheid.
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DE HEILIGE SCHRIFT
Inleiding op het thema van de dienst: Het goede leven
Online-Moment met de kinderen
Luisterlied: Er moet een tuin zijn voor de merel…
(T: Eppie Dam ; M: Hendrik van der Meer)
Er moet een tuin zijn voor de merel,
er moet een boom zijn voor de specht
Er moet een plek zijn op de wereld
waar niemand met je vecht.

Er moet een land zijn voor de mensen,
er moet een huis zijn of een tent.
Er moet een plek zijn op de wereld
waar je altijd veilig bent.

Er moeten mensen zijn als vogels,
zo vrij op straat of in de lucht.
Er mag geen angst meer zijn voor kogels
en niemand meer die vlucht.

Er mag een plek zijn om te blijven,
Er mag een plek zijn om te gaan.
Dan heb je vleugels om te drijven
Een been om op te staan.

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Genesis 1: 1 – Genesis 2: 3
Lied (solisten): Lied 742: 1

Genesis 1: 1-5
1)
2)

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
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3)
4)
5)

God zei:
‘Er moet licht komen,’
en er was licht.
God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Lied (solisten): Lied 742:2

Genesis 1: 6-10
6)
7)
8)
9)

10)

God zei:
‘Er moet midden in het water een gewelf komen
dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’
En zo gebeurde het.
God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf
van het water erboven.
Hij noemde het gewelf hemel.
Het werd avond en het werd morgen.
De tweede dag.
God zei:
‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen,
zodat er droog land verschijnt.’
En zo gebeurde het.
Het droge noemde hij aarde,
het samengestroomde water noemde hij zee.
En God zag dat het goed was.
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Lied (solisten): Lied 742:4

Genesis 1: 11-13
11)

God zei:

12)

‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen:
zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen
met zaad erin.’
En zo gebeurde het.
De aarde bracht jong groen voort:
allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen
die vruchten droegen met zaad erin.
En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

13)

Lied (solisten): Lied 742: 5
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Genesis 1: 14-19
14)

15)
16)
17)
18)
19)

God zei:
‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen
om de dag te scheiden van de nacht.
Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,
en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf,
om licht te geven op de aarde.
’En zo gebeurde het.
God maakte de twee grote lichten,
het grootste om over de dag te heersen,
het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.
Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,
om te heersen over de dag en de nacht
en om het licht te scheiden van de duisternis.
En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen.
De vierde dag.

Lied (solisten): Lied 742: 3
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Genesis 1: 20-31
20)

God zei:

21)

‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde,
langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’
En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens
waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft.
En God zag dat het goed was.

22)
23)
24)

25)
26)

27)
28)

29)
30)
31)

God zegende ze met de woorden:
‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee.
En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’
Het werd avond en het werd morgen.
De vijfde dag.
God zei:
‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen:
vee, kruipende dieren en wilde dieren.
’En zo gebeurde het.
God maakte alle soorten in het wild levende dieren,
al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt.
En God zag dat het goed was.
God zei: ‘
Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn,
die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel,
over het vee, over de hele aarde
en over alles wat daarop rondkruipt.’
God schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Hij zegende hen en zei tegen hen:
‘Wees vruchtbaar en word talrijk,
bevolk de aarde en breng haar onder je gezag:
heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel
en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Ook zei God:
‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle
vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel
en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de
groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het.
God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.
Het werd avond en het werd morgen.
De zesde dag.
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Lied (solisten): Lied 742: 6 en 7

Genesis 2: 1-3
1)
2)
3)

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid,
op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig,
want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
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Lied (solisten): Lied 742: 8

Schriftlezing: Matteüs 22: 15-22
15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)

22)

Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden
hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken.
Ze stuurden enkele van hun leerlingen
samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag:
‘Meester, wij weten dat u oprecht bent
en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God.
We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen,
u kijkt immers niemand naar de ogen.
Zeg ons daarom wat u vindt:
is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’
Maar Jezus had hun boze opzet door en zei:
‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars?
Laat me de belastingmunt zien.’
Ze reikten hem een denarie aan.
Hij vroeg hun:
‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’
Ze antwoordden:
‘Van de keizer.’
Daarop zei hij tegen hen:
‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer,
en geef aan God wat God toebehoort.’
Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden.
Ze lieten hem staan en gingen weg.
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Lied (solisten): Lied 712: 1, 2, 3 en 4

2.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

3.

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

4.

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

VERKONDIGING
Orgelspel: Andante uit Concerto Op.4 nr1 HWV 289 – G.F. Händel (1685-1759)
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
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Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e KiA 'Actie Sprinkhaan-Verjaag de honger' / 2e: Kerk
"Vanwege de heersende sprinkhanenplaag in Oost-Afrika en Azië dreigt in die
gebieden een grote hongersnood. Kerk in Actie wil met de 'Actie SprinkhaanVerjaag de honger' meehelpen om deze nood het hoofd te bieden. De Diaconie
beveelt deze collecte van harte bij u aan en stelt de vandaag voorziene Diaconie
collecte daarvoor beschikbaar. Helpt u mee om te delen wat ons gegeven is met de
mensen die onze steun niet kunnen missen. U kunt uw gift overmaken op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Actie Sprinkhaan'.
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
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
____________________________________________________________________
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.
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ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (solisten) (staande): Lied 978: 1 en 3

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Gesproken wegzending
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Allegro uit Concerto in F Op.4 nr5 HWV 293 – G.F. Händel (1685-1759)

Tijdens het orgelspel krijgt u van de koster een teken
dat u de kerk mag verlaten.
(met uw mondkapje voor)
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MEDEDELINGEN
Agenda
20-10-2020
21-10-2020
22-10-2020
07-11-2020

16.30
20.00
14.00
20.15
10.00
13.00

Redactievergadering Maandbericht, KC
Kerkenraadsvergadering, KC
Meelezen met Jaap van de Meent, KC – aanmelden !!
Filosofiekring, KC
Sam’s Kledingactie, KC

Meelezen met Ds. Jaap van de Meent woensdag 21-10-2020
Woensdag 21 oktober is er meelezen met de predikant om 14.00 uur in het kerkelijk
centrum met maximaal 15 deelnemers.
LET OP: Aanmelden is noodzakelijk:
023-5241913 of via bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
Zondag 18 oktober 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek met Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Juup van Werkhoven- Romeijn
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt Arjen van Veelen
12:15 Orgelpunt door Rik Mbengue
Dinsdag 20 oktober 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Conny Berbée uit Abbenes / organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 25 oktober 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jaap van de Meent
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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