
       ORDE VAN DIENST   
       voor de (online) viering op  
       Zondag 26 september 2021 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                    ~  2e Zondag van de Herfst ~ 

   
Voorganger  : ds. Lennart Heuvelman uit Naarden 
Ouderling van dienst : Kees van Riessen 
Diaken   : Bea te Winkel 
Orgel   : Kees Huges 

Koster   : Adriana Verkuyl 
 

Orgelspel 
 

Opgang  
 

Aanvangslied: Psalm 8A: 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 8A: 3 en 6 

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 713: 1, 2 en 5

Moment met de kinderen, 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: Jesaja 45: 20-25 
 

20 Laten de ontkomen volken zich verzamelen, 

laat hen allen naderbij komen. 

Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. 

Wie bidt er nu tot een god die niet redt? 

21 Kom hier, overleg met elkaar en vertel: 

Wie heeft dit van meet af aan laten horen, 

wie heeft het lang tevoren aangekondigd? 

Was ik dat niet, de HEER? 

Buiten mij is er geen god. 

Alleen ik ben een rechtvaardige God, 

alleen ik breng redding. 

22 Keer terug naar mij en laat je redden, 

ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander. 

23 Ik heb bij mijzelf gezworen: 

Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, 

een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. 

Voor mij zal elke knie zich buigen 

en elke tong zal bij mij zweren. 

24 ‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen, 

‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ 

Allen die zich tegen hem keerden 

zullen tot hem komen en beschaamd staan. 

25 Heel het nageslacht van Israël 

zal bij de HEER recht vinden 

en zich gelukkig prijzen. 

 

Antwoordpsalm: Psalm 116: 1, 2 en 3 
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Schriftlezing: Marcus 9: 14-29 
 

14 Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote 

menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met 

hen aan het discussiëren waren. 15 De mensen waren verbaasd toen ze 

hem zagen, en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten.  

16 Hij vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’ 

17 Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon 

naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten;  

18 steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de 

grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst 

met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat 

ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’  

19 Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk,  

hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie 

verdragen? Breng hem bij me.’  

20 Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag,  

deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de 

lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. 21 Jezus vroeg aan 

zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij antwoordde:  

‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, 22 en hij heeft hem zelfs vaak in het 

vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden;  

maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’  

23 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen?  

Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ 24 Meteen riep de vader van het 

kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 25 Toen Jezus zag 

dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest 

op strenge toon toe en zei: ‘Geest die doof en stom maakt, ik gebied 

je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’  

26 Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem 

weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij 

was gestorven. 27 Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind 

te helpen en hij stond op. 

28 Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn 

leerlingen hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’  

29 Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden 

uitgedreven.’  

 

Zingen: Lied 837: 1 en 3 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel 
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De kinderen komen terug in de kerk 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

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

1e: KiA Zending Israël / Palestina / 2e: Kerk 

Helpt u mee om Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar te laten spelen? Ze bezoeken 

elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit 

En klein begin naar meer vrede in dit diep verdeelde land. Uw bijdrage is welkom op 

IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie o.v.v. Collecte Vredeswerk. 
 

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 

 

 
 

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 657: 1, 2 en 4 

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 

 

Agenda 

ma 27/09 20.00 Diaconievergadering 

do  30/09  10.30  GEEN Koffieochtend 

vrij 01/10 10.30 Kerkpleinkring, KC 

 

Niet meer aanmelden voor kerkdiensten en verdere versoepelingen 

Eindelijk is het zover: Met ingang van zondag 26 september hoeft niemand zich 

meer aan te melden voor de kerkdiensten! Naar aanleiding van de laatste 

persconferentie is het advies van de PKN dat de 1,5 meter afstand in de kerkdiensten 

niet meer nodig is. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. 
 

Er is ook geen coronapas nodig. Wel vragen wij u thuis te blijven bij klachten,  

voor binnenkomst uw handen te reinigen met handgel en een beetje afstand van 

elkaar te houden. Omdat de ventilatie in onze kerk goed geregeld is, kunnen we 

blijven zingen, ook als er meer aanwezigen in de dienst zijn. 
 

Speciaal anderhalvemeter-deel 

Wilt u graag naar de kerk, maar wel op 1,5 meter afstand zitten?  

Dat kan, we reserveren hiervoor een deel van de kerkzaal.  
 

Koffiedrinken na de dienst 

Zolang het goed weer is kunnen we na de dienst buiten koffiedrinken, maar met het 

najaar in zicht wordt er over het koffiedrinken binnen nagedacht over een goed plan. 

U hoort daar binnenkort meer over. 
 

Bijeenkomsten en kringen 

Toch zijn er nog wel een aantal maatregelen, wij vinden dat jammer maar helaas is 

het niet anders. Voor huwelijken en uitvaarten blijft een maximumaantal van 80 

personen, daar gelden vanuit de overheid andere regels dan voor kerkdiensten.  

Voor vergaderingen, kringen en bijeenkomsten in het kerkelijk centrum is het 

maximumaantal personen 24. 
 

Wij hopen dat er ook aan de laatste maatregelen gauw een eind komt, maar we zijn 

heel blij u dit te kunnen mede te delen namens de kerkenraad! 

 

Kerk en Bureau 

Het kerkelijk bureau wordt van maandag tot en met donderdag bemand  

van 10.00-12.00 uur.  

De Kerk is open op woensdag en zaterdag van 12.00 – 14.00 uur voor het branden 

van een kaarsje, een moment van bezinning of een gesprekje. 
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Zondag 26 september 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap 

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Lennart Heuvelman uit Naarden 

11:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof 

12:15 Aangeraakt met Mirjam Wolthuis 

  

Dinsdag 28 september 2021 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: ds. Taco Koster uit Amsterdam / Organist: Everhard Zwart 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Online) Dienst zondag 3 oktober 2021 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jolien Nak uit Hillegom 

 

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 
 

 

 


