ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 19 september 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Nico den Bok uit Bussum
: Lalita de Goederen
: Anne-Marie Scheeres
: Kees Huges
: Adriana Verkuyl

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Lied 513: 1, 2 en 3

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

:Onze hulp is 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.
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Vervolg aanvangslied: Lied 513: 4
4.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

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
Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Glorialied: Lied 919: 1, 2 en 4
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2.

Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, –
al hun glans dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

4.

Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

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)
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Schriftlezing: Psalm 104: 1-4, 10-14, 19-24
1 Prijs de HEER, mijn ziel.
HEER, mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed,
2 in een mantel van licht gehuld.
U spant de hemel uit als een tentdoek
3 en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
u maakt van de wolken uw wagen
en beweegt u op de vleugels van de wind,
4 u maakt van de winden uw boden,
van vlammend vuur uw dienaren.
10 U leidt het water van de bronnen door beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.
11 Het drenkt alles wat leeft in het veld,
de wilde ezels lessen er hun dorst.
12 Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.
13 U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:
14 gras laat u groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.
19 U hebt de maan gemaakt voor de tijden,
de zon weet wanneer zij moet ondergaan.
20 Als u het duister spreidt, valt de nacht,
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.
21 De jonge leeuwen gaan uit op roof,
brullend vragen zij God om voedsel.
22 Bij zonsopgang trekken zij zich terug
en leggen zich neer in hun legers.
23 De mensen gaan aan het werk
en arbeiden door tot de avond.
24 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
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Zingen: Lied 19: 1 en 2
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Schriftlezing: Openbaring 14: 6-7
6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog.
Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde,
uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor
God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen.
Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’
Zingen: Lied 146c: 1
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VERKONDIGING
Zingen: Lied 139: 8, 10 en 11

10.

O God, hoe diep verwonderd ga
ik uw volmaakte wijsheid na.
Hoe schoon is alles wat Gij doet.
Hoe kostelijk in overvloed
zijn uw onpeilbare gedachten,
ik overdenk die al mijn nachten.

11.

Gedachten ongeëvenaard
hebt Gij, o God, geopenbaard
in al de werken van uw hand –
gedachten talloos als het zand.
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,
vind U altijd aan mijn zijde.

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: Inloophuis Kennemerland / 2e: Kerk
Het inloophuis is een vrijwilligersorganisatie voor de hulp en begeleiding van
kankerpatiënten. Mensen met kanker en hun familieleden kunnen in het inloophuis in
Santpoort- Noord handvatten krijgen hoe met deze ziekte om te gaan. U kunt het
inloophuis steunen door een donatie over te maken op IBAN: NL52 RABO 0103516646
van Inloophuis Kennemerland o.v.v. eenmalige donatie.
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

____________________________________________________________________
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 839
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3.

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
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4.

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel

***
U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
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MEDEDELINGEN
Agenda
di 21/09
wo 22/09
do 23/09
do 30/09

16.30
20.00
17.00
10.30
10.00
10.30

Redactievergadering Maandbericht, KC
Kerkenraadsvergadering, KC
Beleidssessie, KC
Koffieochtend, KC
Kerkuitje
GEEN koffieochtend

Komt u ook naar de kerk?
Er mogen 60 aanwezigen zijn in de kerkdienst. Schroom niet om te komen, u zult
merken hoe fijn en vertrouwd het weer is, zelfs met de enkele coronamaatregelen die
er nog zijn. Aanmelden blijft noodzakelijk via het kerkelijk bureau,
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 524 19 13
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.
Kerkuitje
Als vervolg op de kerkuitjes van voorgaande jaren wordt dit jaar op donderdag 30
september a.s. een uitje georganiseerd naar het Hofje van Bakenes en het Johan
Enschedé Hof in Haarlem-centrum. Respectievelijk het oudste en jongste hofje van
Haarlem. Daarna brengen we een bezoek aan de Waalse kerk voor een rondleiding.
In deze gerestaureerde kerk op het Begijnhof gebruiken we ook de lunch en wordt
de dag afgesloten met orgelspel en informatie over het prachtige orgel door Kees
Huges. We verzamelen om 10:00 uur bij Bistro ML (Klokhuisplein in Haarlem),
waar we ook koffie/thee zullen drinken.
De kosten zullen na afloop worden verdeeld over de deelnemers en zullen rond de
€ 20,00 liggen. Vertrek vanaf het kerkelijk centrum Bloemendaal is 9:30 uur.
Bij het kerkelijk bureau kunt u opgeven met hoeveel personen u komt, of u met
eigen vervoer (auto) komt en evt. dieetwensen/allergieën heeft.
Gaat u rechtstreeks naar restaurant Bistro ML?
Laat dat dan ook even weten, dan verwelkomen we u daar!
U kunt zich tot 23 september opgeven bij het kerkelijk bureau:
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of via telefoonnr. (023) 524 19 13.
Namens de organisatiegroep
Joost Lub
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Zondag 19 september 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Nico den Bok
11:15 Orgelpunt door Rik Mbengue
12:15 Dichtwerk met Leny Deurloo, thema: Licht en Donker
Dinsdag 21 september 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Arianne Geudeke uit Wilnis / Organist: Everhard Zwart

(Online) Dienst zondag 26 september 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman uit Naarden
U bent 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 kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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