ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 1 november 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 7e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten
Kinderkring
Crèche

: Ds. Jeannet van Doorn uit IJmuiden
: Ton Bruggeman
: Bea te Winkel
: Agnes van Bekkum
: Agneta Markusse en Annet Swarts
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

De wijze en dwaze maagden – Jacopo Tintoretto

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Lied 601: 1 en 2

2.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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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 601: 3
3.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

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
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Woorden van welkom
Gebed voor de nood van de wereld
Lied (solisten): Lied 598

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)
Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
in het kerkelijk centrum.

4

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

Schriftlezing: Spreuken 9: 1-18
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Wijsheid heeft haar huis gebouwd,
zeven zuilen heeft ze uitgekapt.
Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd,
haar tafel heeft ze gedekt.
Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd,
zelf roept zij vanaf de hoogste plaats:
‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’
Wie geen verstand heeft roept ze toe:
‘Kom, eet het brood dat ik je geef,
drink de wijn die ik heb gemengd.
Wees niet langer zo onnozel,
leef, en betreed de weg van het inzicht.’
Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot,
wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt.
Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten,
berisp een wijze, en hij mag je graag.
Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt,
een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert.
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.
Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven,
je levensjaren nemen door mij toe.
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van,
als je spot, benadeel je jezelf.
Vrouwe Dwaasheid bazelt maar,
door haar domheid heeft ze nergens weet van.
Ze zit bij de deur van haar huis,
in een zetel, hoog in de stad.
Ze roept naar de voorbijgangers,
naar hen die rechtdoor willen gaan:
‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’
Wie geen verstand heeft roept ze toe:
‘Gestolen water smaakt verrukkelijk,
geroofd brood is een lekkernij.’
Maar wie zij naar zich toe lokt
weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen,
hij daalt af tot in het dodenrijk.

Lied (solisten): Psalm 43: 3
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Schriftlezing: Matteüs 25: 1-13
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn
als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt
en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.
De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt,
maar geen extra olie.
De wijze meisjes hadden behalve hun lampen
ook olie in kruiken bij zich.
Omdat de bruidegom op zich liet wachten,
werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.
Midden in de nacht klonk er luid geroep:
“Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”
Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde.
De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze:
“Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”
De wijze meisjes antwoordden:
“Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen.
Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”
Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom,
en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest,
waarna de deur gesloten werd.
Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes.
Ze riepen:
“Heer, heer, laat ons binnen!”
Maar hij antwoordde:
“Ik ken jullie werkelijk niet.”
Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.
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Lied (solisten): Lied 439: 1 en 2

2.

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

VERKONDIGING
Orgelspel: Es ist gewisslich an der Zeit 06 BWV 307 – J.S. Bach (1685-1750)
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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 KiA Papoea - vrouwen en kerk / 2e: Kerk
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen, zodat een
netwerk ontstaat van actieve vrouwen, die ook les krijgen in hygiëne, voeding,
naaien en maatschappelijk werk. Steun met deze collecte het opleiden van deze
sterke vrouwen en maak uw gift over naar
IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457
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.

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.

Slotlied (solisten) (staande): Lied 425

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Es ist gewisslich an der Zeit 06 BWV 307 – J.S. Bach (1685-1750)

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:
dinsdag 3/11 14.30
woensdag 4/11 10.00
16.00
donderdag 5/11 10.30-11.30
zaterdag 7/11 10.00-13.00

Handwerken, KC
Kerkrentmeesters, Consistorie
Moderamen, Consistorie
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 1 november 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Jeannet van Doorn
11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk ontvangt Frank Meester, filosoof,
publicist en musicus.
12:15 Orgelpunt met Dick Koomans
Dinsdag 3 november 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Pieter Boomsma / Organist: Wilbert Magré

(Online) Dienst zondag 8 november 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jessa van der Vaart uit Amsterdam
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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