
ORDE VAN DIENST 

voor de (online) viering op 

Zondag 29 augustus 2021 

in de Dorpskerk 

aanvang: 10.00 uur 
 

~  11e  zondag van de zomer ~ 

 
   

 Voorganger  : ds. Rinze Marten Witteveen uit Haarlem 

 Ouderling van dienst : Kees van Riessen 

 Diaken   : Bart Kramer 

 Orgel   : Agnes van Bekkum  

 Koster   : Joost Lub 
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Orgelspel:  

 

Opgang  (de gemeente gaat staan) 

 

Aanvangslied: 207: 1 en 2   tekst Johannes Zwick, vertaling Ad den Besten  

     melodie Johann Walter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 O Christus, schone morgenster, 

wees met uw gunst ons hart niet ver; 

steek al uw lichten in ons aan, 

dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  

 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van de Heer Jezus Christus  

Allen  :Amen. 
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Vervolg aanvangslied: 207: 3 en 4 

 
3 Drijf uit, o licht, wat duister is, 

behoed ons hart voor ergernis, 

voor blindheid en voor schand' en schuld; 

houd niet uw glans voor ons verhuld, 

 
4 opdat wij wand'len als bij dag 

en, kome wat er komen mag, 

staan vast in het geloof, o Heer, 

van U verlaten nimmermeer.

 

Voorganger:  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  

Allen:  Amen  
 

      Hierna gaat de gemeente zitten 
 

Woorden van welkom 

 

Gebed van Opgang 

 

Glorialied: 650: 1, 2, 3 en 4     tekst Willem Barnard  

      melodie Frits Mehrtens 
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2 Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

 

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

4 Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezing van deze zondag 

 

Lied: Kom, Geest van God (2x)  tekst: Sytze de Vries; muziek Willem Vogel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing: Psalm 103: 8-18 

 

 8Liefdevol en genadig is de HEER, 

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9Niet eindeloos blijft hij twisten, 

niet eeuwig duurt zijn toorn. 

 
10Hij straft ons niet naar onze zonden, 

hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
11Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 

zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 

 
12Zo ver als het oosten is van het westen, 

zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 
13Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, 

zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 
14Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 

hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 
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15De mens – zijn dagen zijn als het gras, 

hij is als een bloem die bloeit op het veld 
16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 

de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 

 
17Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, 

van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
18van wie zich houdt aan zijn verbond 

en naar zijn geboden leeft. 

 

 

Zingen: Lied 103: 9  tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 

    melodie Straatsburg 1539/Génève 1542/Lyon 1547 
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Schriftlezing: Lucas 7: 36-50 
 

36Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de 

farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37Een vrouw die in de stad 

bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze 

ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. 38Ze ging achter Jezus 

staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat 

door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de 

olie. 39Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij 

een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een 

zondares is. 40Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, 

spreek!’ zei hij. 41‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een 

was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42Omdat ze het geld niet 

konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem 

de meeste liefde betonen?’ 43Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij 

het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist 

geoordeeld.’ 44Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je 

deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten 

gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar 

afgedroogd. 45Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier 

binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46Je hebt mijn hoofd niet met olie 

ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47Daarom zeg 

ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde 

betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48Toen zei hij 

tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: 

Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? 50Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft 

u gered; ga in vrede.’ 

 

Lied: 512: 1, 2, 3, 4 en 7   tekst: John Newton, vertaling: Willem Barnard 

     melodie: Alexander Robert Reinagle 
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2 uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed;

4 al wat ik doe, al wat ik wil, 

het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 

 

7 O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 

als eens mijn eigen adem stokt 

dan draagt mij uw muziek. 

 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied 315  tekst: Fedde Schurer, melodie Johannes Gijsbertus Bastiaans 
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2 En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 
3 Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 

’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e:  Artsen zonder Grenzen / 2e: Kerk 
 

Deze ANBI-instelling biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij 

natuurrampen en bij uitbraken van dodelijke ziektes. Waar de Artsen zonder 

Grenzen onrecht zien, maken ze dat aan de wereld bekend. Ze sluiten niemand uit en 

ze laten zich niet tegenhouden om slachtoffers te helpen, onpartijdig, deskundig en 

doeltreffend. Vaak maken zij het verschil tussen leven en dood. Uw bijdrage kunt u 

overmaken op NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v. Artsen zonder Grenzen, Amsterdam. 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

ORGELSPEL:  

 

http://www.givtapp.net/
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Zingen bij een gedachtenis is: Lied 961 componist Floris van der Putt, Dichter: Huub Oosterhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Slotlied (staande): 967: 1, 2, 6 en 7 tekst: Christian David (strofen 1 en 6), Christian Gottlob 

     Barth (strofen 2, 4 en 5); Johann Christian Nehring  

     (strofen 3 en 7), vertaling Ad den Besten (strofen 1-6);  

     Frederik Mooi (strofe 7), melodie: Praag 1566 
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2 Wek de dode christenheid 

uit haar zelfverzekerdheid; 

zend uw stralen overal, 

dat de aarde U loven zal. 

Erbarm u, Heer. 

 

6 Laat ons zo uw heerlijkheid 

zien in deze donkere tijd, 

opdat wij nu en voortaan 

trouw U ter beschikking staan. 

Erbarm u, Heer. 

7 Alle eer en macht en kracht 

worde, Heer, U toegebracht; 

heel de mensheid stemme saam 

in de drieklank van uw naam. 

Erbarm u, Heer. 

 

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Orgelspel:  

 

 

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten. 
 

    *** 
MEDEDELINGEN 

Agenda  

di 31/08  20.00   Gemeenteavond, RK Kerk Overveen 

wo 25/08  12.00-14.00 Open Kerk 

do 02/09  10.30   Koffieochtend, KC  

vr 03/09  10.30  Kerkpleinkring, KC 

za 04/09  12.00-14.00 Open Kerk 

 

Koffieochtenden  

Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen of bij mooi 

weer de kerktuin in voor een kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent. 

Extra fijn: u hoeft zich niet aan te melden.  

 

Lunch in de kerktuin op Gemeentezondag  

Op 12 september is de gemeentezondag en dan is het inmiddels traditie dat we met 

de hele gemeente de lunch gebruiken in de kerktuin. Dit keer niet aan lange tafels 

maar gezellig om kleinere ronde tafels. In verband met het coronavirus maken we dit 

jaar geen gebruik van eigen gebakken lekkers. De kerk zorgt voor de lunch en een 

glaasje. Wilt u aan de lunch deelnemen, dan vragen wij u een bescheiden bijdrage 

van € 5,00 per persoon. De overige kosten worden door de kerk betaald.  
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U kunt uw bijdrage storten op NL46 RABO 0373716559 o.v.v. bijdrage 

gemeentezondag 2021 of contant betalen op het kerkelijk bureau of voorafgaand aan 

de lunch.  

U kunt zich tot 2 september opgeven bij het kerkelijk bureau: 

bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of via (023) 524 19 13.  

Na de kerkdiensten van 22 en 29 augustus en 5 september kunt u zich ook 

aanmelden. Wees er snel bij! Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. 

Namens de voorbereidingsgroep, Mini Hulscher 

 

Gemeenteavond te beroepen predikant 

De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad haar advies uitgebracht en een 

voordracht gedaan voor een te beroepen predikant voor de voltijdsvacature. De 

kerkenraad heeft het advies overgenomen en omgezet in een voorgenomen besluit 

om de voorgedragen predikant te beroepen. De kerkenraad dient de gemeente over 

dit besluit kennen en te horen in een gemeentebijeenkomst, en uiteraard doen ze dat 

graag. 

Datum: Dinsdag 31 augustus 20.00 uur 

Locatie: Rooms Katholieke Kerk, Korte Zijlweg 7, Overveen. 

Reden voor deze locatie is dat in deze kerk binnen de coronarichtlijnen meer 

gemeenteleden in passen.  

Meer informatie vindt u op onze website. 

 

Samen op weg naar een nieuw beleidsplan 

In onze gemeente is een grote behoefte aan een nieuw beleid waarin de richting voor 

de toekomst wordt vastgelegd. Een beleidsplan waar we allen actief vorm aan 

kunnen geven. Dat gaan we nu doen. 

De kerkenraad heeft al een voorzet gedaan; het is nu aan de gemeente om er verder 

invulling aan te geven. De belangrijkste onderwerpen zijn opgesteld aan de hand 

van 7 stellingen met korte reacties van de kerkenraad. Zo is een leidraad ontstaan 

waarlangs we in gesprek gaan. 

Denk mee! 

Heeft u ideeën over de toekomst van de kerkgemeente? Wilt u graag meedenken 

over de rol van de kerk in onze samenleving ver weg en heel dichtbij in onze 

woonomgeving, over omzien naar elkaar, over samen geloven, over de organisatie 

en structuur van de kerk, kortom over het nieuwe beleid? Meld u dan aan voor onze 

Beleidssessies in september! 

Meer informatie over data en aanmelden vindt u op onze website. 
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Zondag 29 augustus 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Rinze Marten Witteveen 

uit Haarlem 

11:15 Hemelse Modder – Presentator Elianne Meijer ontvangt Janneke Stegeman, 

die ooit de eerste vrouwelijke “Theoloog des Vaderlands’ was. De 

kernthema’s van Stegeman zijn macht en onmacht, recht en onrecht, wit en 

zwart, gender en seksualiteit. 

12:15 Orgelpunt - Presentator en samensteller Dick Koomans gaat in gesprek met 

de vaste kerkelijk organist van de St. Bavokerk in Haarlem: Anton Pauw. 

 

Dinsdag 31 augustus 2021 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Dominee Orlando Bottenbley, organist: Rob van Dijk 

 

 

 

 

 

(Online) Dienst zondag 5 september 2021 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jos Aarnoudse uit Dordrecht 

 

Er zijn weer 50 kerkgangers welkom in de kerkdiensten.  

 

U kunt zich aanmelden bij het bureau via mail of telefoon 

bureau@kerkpleinbloemendaal.nl 

of 

 tel: 023-524 19 13  

uiterlijk tot donderdag 12.00 uur ! 

  

U krijgt bericht of er een plaats voor u gereserveerd is. 

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 

mailto:bureau@kerkpleinbloemendaal.nl

