
       ORDE VAN DIENST   
       voor de (online) viering op  
         Zondag 24 oktober 2021 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                    ~  6e Zondag van de Herfst ~ 

  
 Voorganger  : ds. Niek Scholten uit Aerdenhout 
 Ouderling van dienst : Mini Hulscher 
 Diaken   : Ineke Abbekerk 
 Orgel   : Agnes van Bekkum  

 Koster   : Krijn Scheeres 

 Kinderkring   : Voor alle kinderen van de basisschool 

 Crèche    : Voor kinderen van 0-4 jaar 

 

Orgelspel 

 

Opgang  (de gemeente gaat staan) 

 

Aanvangslied: Psalm 26: 1 en 2 

 

 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. 

 

Vervolg aanvangslied: Psalm 26: 3 en 5 
 

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                                                
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Woorden van welkom 

 

Gebed van Opgang 

 

Glorialied: Lied  654: 1, 2 en 5

Moment met de kinderen, we zingen het kinderlied: Lied 11: 1 en 3 (AWN deel III) 

 

Hierna gaan de kinderen naar de kinderkring 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezing van deze zondag 

   

Zingen: Lied 333  (2 x zingen) 

 

Schriftlezing: Exodus 6: 1-8 
 

1 Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen:  

ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn land 

wegjagen.’ 

2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob 

verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen 

bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het 

land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de 

Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat 

heeft mij aan die belofte herinnerd. 6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de 

HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je 

slavenbestaan bevrijden.  

Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen.  

7 Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat 

ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is 

opgelegd. 8 Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en 

Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven.  

Ik ben de HEER.”’ 

 

Zingen: Lied 827: 1, 2, 3 en 4 

 

Schriftlezing: Johannes 8: 21-40 
 

21 Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en u zult me zoeken.  

Maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’  

22 De Joden zeiden: ‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij 

ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?’  
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23 Jezus vervolgde: ‘U bent van beneden, ik ben van boven; u hoort bij deze 

wereld, ik hoor niet bij deze wereld.  

24 Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet 

gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’  

25‘Wie bent u dan?’ vroegen ze. Jezus zei: ‘Wat ik vanaf het begin al tegen u 

gezegd heb. 26 Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar ik 

zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft, en 

hij is betrouwbaar.’ 27 De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak.  

28 ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,’ ging Jezus verder,  

‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe,  

maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.  

29 Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, 

omdat ik altijd doe wat hij wil.’ 

30 Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 

31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord 

blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de 

waarheid zal u bevrijden.’ 33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en 

we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen 

worden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is 

een slaaf van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon 

blijft wel voor eeuwig. 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk 

vrij zijn. 37 Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij 

doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. 38 Ik spreek over wat ik gezien 

heb bij mijn Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.’ 39‘Onze vader is 

Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u 

moeten doen wat Abraham deed. 40 Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid 

heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden –  

zoiets heeft Abraham niet gedaan. 

 

Zingen: Psalm 113: 2 en 3 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel: Meinen Jesum lass ich nicht. – Gottfried August Homilius (1714-1785) 

 

De kinderen komen terug in de kerk 
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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: Stichting Voorkom!  / 2e: Kerk 

Voorkom! geeft voorlichting aan kinderen en tieners over middelengebruik.  

Dat gebeurt voornamelijk op scholen door  preventielessen over de thema’s alcohol, 

drugs, roken en internet. Voorkom! helpt leerlingen om zelf gezonde keuzes te maken. 

U steunt Voorkom! door een gift over te maken op NL33 INGB 0000 0031 12  t.n.v.  

Stichting Voorkom! 
 

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: Variatie in d - Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)  

 
 

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden 

 

Lied als er een gedachtenis is: Lied 961 

____________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 99   

(Op vleugels – Sytze de Vries ; T: John Keble; M: W.H. Havergal) 

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Orgelspel: Uit orgelconcert opus 4 nr 3 HWV 292 Gavotte-allegro –  

     Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

 

    *** 
 

 

 

http://www.givtapp.net/


5 

 

MEDEDELINGEN 

 

Agenda 

di   26/10 16.30 Redactievergadering, KC 

do  28/10  10.30  Koffieochtend, KC 

 

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. 

 

Inzameling van de gaven 

Met ingang van zondag 7 november zullen de gaven ook weer fysiek worden 

ingezameld. Vanwege de besmettelijkheid zullen we niet langer inzamelen door 

collectezakken in de banken door te geven.  

Het blijft voorlopig bij een uitgangscollecte met open mandjes met GIVT-zender, 

apart voor Diaconie en Kerk. Muntgeld is niet meer in te wisselen bij de bank, 

daarom vragen we u om collectebonnen of papiergeld te doneren. Collectebonnen 

van 1, 2 en 5 euro zijn te koop of te bestellen bij het Kerkelijk Bureau. 

 

Kinderkring in oktober en november 

Lieve kinderen, lieve ouders, 

We gaan weer bouwen aan mooie kinderactiviteiten in de kerk.  

Op de volgende zondagen is er kinderkring, een dienst voor jong en oud met  

predikanten die jullie vast aanspreken. Komen jullie ook?  

31 oktober - 14 november - 21 november 
 

Op de andere zondagen is er geen kinderkring maar ligt er wel een pakketje klaar om 

tijdens de kerkdienst te knutselen of puzzelen 

 

SAM’S Kledingactie 

Vergeet u niet alvast oude kleding en schoeisel apart te houden voor de inzameling 

op zaterdag 6 november? Van 10 tot 13 uur zamelen we als Diaconie weer gebruikte 

kleding en schoeisel in voor SAM ‘s kledingactie. Ieder voorjaar en najaar 

organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo 

extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen 

voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona 

voorbij is, weer terug naar school kunnen. 
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Zondag 24 oktober 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Niek Scholten 

11:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof 

  

Dinsdag 26 oktober 2021 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: ds. Alexander Noordijk / Organist: Wilbert Magré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Online) Dienst zondag 31 oktober 2021 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: dr. Janneke Stegeman uit Amsterdam 

 

Er is kinderkring en crèche 

 

U bent van harte welkom in de kerkdiensten.  

Aanmelden is niet meer nodig. 

 

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

of via uw internetradio 
 

 

 


