ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 22 november 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 10e Zondag van de Herfst ~
~ Zondag Voleinding ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Hobo
Fagot
Solisten

: ds. Juup van Werkhoven- Romeijn
: Janny de Groot
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Elles de Koning
: Wim Lagrand
: Agneta Markusse en Frank Cornet

Orgelspel: Delen uit de Pastorale BWV 590 – J.S. Bach (1685-1750)
Welkom
Aansteken van de Paaskaars
Lied 277 ( 1x gesproken door de voorganger 1 x voorzang door solisten)
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 Jezus Christus, onze Heer
Amen.

Aanvangslied (solisten): Lied 91a

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
Gebed van Opgang
Lied (solisten): Lied 199
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed
Schriftlezing: Openbaringen 7: 9-17
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen
en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand
stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van
onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon
en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en
aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer
en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen
ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn
degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren
witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn
ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij
hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen
niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon
zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen.
En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
Lied (solisten): Lied 726: 1, 2 en 6

Schriftlezing: Mattheus 5: 1-12
Bergrede
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van
allerlei kwaad betichten.
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
Lied (solisten): Lied 996: 1, 2, 3 en 4
VERKONDIGING
Muzikaal intermezzo: Vedrò con mio diletto - Antonio Vivaldi (1678-1741)
GEDACHTENIS VAN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN
Inleiding
Lied (solisten): Lied 730: 1 en 2
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Noemen der namen
Wij noemen de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven.
Het noemen van de namen wisselen we af met lied 256. Na het noemen van de naam
volgt een korte stilte, vervolgens steken we een kaars aan. Als alle namen zijn
genoemd, steekt de voorganger één kaars aan voor alle mensen ver weg en dichtbij
die zijn overleden en die wij in ons hart dragen.
Lied (solisten): Lied 256
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Amnesty International / 2e Kerk
Amnesty is de wereldwijde beweging die strijd voert tegen schending van mensenrechten.
De leden verzamelen informatie en doen onderzoek naar mensenrechtenschendingen,
publiceren erover en voeren campagnes tot in de hoogste bestuursorganen om slachtoffers
vrij te krijgen. U steunt deze ANBI-organisatie met een donatie op rekeningnummer
NL45 TRIO 0198100000 t.n.v. Amnesty International.
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.
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ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (solisten) (staande): Lied 725
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Muzikaal intermezzo: Bist du bei mir BWV 508 – J.S. Bach (1685-1750)

***
MEDEDELINGEN
Agenda
maandag 23/11
dinsdag 24/11
woensdag 25/11
donderdag 26/11

14.30
10.30
16.30
14.00
19.30
10.30

Zin in ouderdom, KC
Bestuur Sierlijke Kroon, KC
Redactievergadering Maandbericht, KC
Meelezen met Jaap van de Meent, KC
Contactpersonen, Dorpskerk
Koffie-ontmoeting, KC

ZIN IN OUDERDOM – AANMELDEN VOORAF NOODZAKELIJK !!
Zin in Ouderdom komt bijeen op maandag 23 november 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.
We voeden ons weer met verhalen uit de Bijbel, poëzie en kunst.
ds. Juup van Werkhoven
Koffie-ontmoeting donderdag 26 november a.s.
Donderdag 26/11 a.s. wordt van 10:30 tot 11:30 uur weer 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.
Voor mij 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.
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
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Vanaf donderdag 3 december zal ds. Jaap van de Meent de gastheer zijn bij de
koffie-ontmoetingen. Ook hiervoor geldt: opgeven bij het kerkelijk bureau is
noodzakelijk.
Lichtpuntjes op weg naar Kerst
Het licht schijnt in de duisternis, dat is het kerstevangelie. In de weken voor Kerst
leven we langzaam toe naar dat Licht. Elke zondag steken we een kaarsje aan op de
adventskandelaar. Zo wordt het steeds een beetje lichter om ons heen.
De verwachting groeit. In deze Coronatijd kunnen we wel wat licht gebruiken,
daarom is er vanaf maandag 30 november elke dag een lichtpuntje, een meditatie op
weg naar Kerst, met een Bijbeltekst, poëzie en muziek. In samenwerking met Radio
Bloemendaal verzorg ik weer korte radio-uitzendingen. Rechtstreeks te beluisteren
om 10:30 uur via de website van Radio Bloemendaal en ook met de speciale radio
van Radio Bloemendaal en daarna op elk gewenst moment terug te beluisteren.
Bij de uitzendingen horen weer dagelijkse E-mails met een foto of afbeelding en een
link naar de uitzending. U kunt zich op die mails abonneren via de website van de
kerk en via de website van Radio Bloemendaal.
ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
Zondag 22 november 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek met Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Juup van Werkhoven
11:15 Hemelse Modder, Jurgen Maas gaat in gesprek met Jeffrey Spalburg
12:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof
13.15 Uit Daans Platenkoffer
De maand november die er om bekend staat dat het hard maar ook veel zou
moeten waaien. Tot nu toe is het nog niet erg opgevallen, maar de maand is
nog niet voorbij Vandaag waait het wel mijn platenkoffer uit. Muziek met
wind als onderwerp dat begrijpt u ongetwijfeld! Elke windrichting komt
aan bod. Uitwaaien zonder een zuchtje wind met muziek die u in de waan
brengt van wat voor een wind dan ook.
Dinsdag 24 november 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Klaas de Vries / organist: Wilbert Magré
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Eerste Advent
(Online) Dienst zondag 29 november 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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