ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 3 oktober 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Jolien Nak uit Hillegom
: Frijkje Bakker en Liesbeth Spigt
: Bart Kramer
: Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
: Adriana Verkuyl

PKN Israëlzondag 2017

Orgelspel: Ballo del Granduca SvWV 319 – J.P. Sweelinck (1562-1621)
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 2
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2.

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

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.

Vervolg aanvangslied: Psalm 122: 3
3.
Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
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 van Opgang
Glorialied: Psalm 136: 1, 2, 3 en 4

2.

Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

3.

Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

4.

Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing van deze zondag
Zingen: Lied 333 (2 x zingen)

Schriftlezing: Exodus 20: 1-17
1 Toen sprak God deze woorden: 2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte,
uit de slavernij, heeft bevrijd. 3 Vereer naast mij geen andere goden.
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier
boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God,
duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen
boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze
mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste
geslacht. 7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al
uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de
HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters,
voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de
stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en
de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER
de sabbat gezegend en heilig verklaard.
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang
leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
13 Pleeg geen moord. 14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet.
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw,
op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
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Zingen: Lied 316: 1 en 4

4.

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
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Schriftlezing: Romeinen 12: 9-21
9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander
hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door
de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer
u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen,
vervloek hen niet.
15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid.
Ga niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer
voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt,
alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak,
geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven
dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’
20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef
hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 Laat u niet
overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Zingen: Lied 836: 1, 2 en 4
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2.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

4.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

VERKONDIGING
Orgelspel: Jesu, bleibet meine Freude uit cantate BWV 147 – J.S. Bach (1685-1750)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Diaconie / 2e: Kerk
Deze zondag zal de eerste collecte bestemd zijn voor algemene doeleinden
van uw plaatselijke diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op het IBAN van de
diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. collecte 3 oktober 2021
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.
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Orgelspel: Trio in C für orgel – J.C. Kellner (1736-1803)
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 737: 1, 2, 13, 15, 20, 21
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13.

En engelen zitten op een rij
als vogels in een boom,
de vreugde gaat er nooit voorbij,
het is als in een droom.

15.

David is daar met harp en al,
koormeester van de stad,
Maria, denkend aan de stal,
zingt het magnificat;

20.

Van alle kanten komen zij
de lange lanen door,
het is een eindeloze rij,
de kinderen gaan voor.

21.

Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Praeludium in C – J.C. Kellner (1736-1803)

***
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MEDEDELINGEN
Agenda
di 05/10
wo 06/10
do 07/10
za 06/11

14.30
14.00
10.30
10.00

Handwerken, KC
Meelezen met ds. Jaap van de Meent, KC
Koffieochtend, KC
Sam’s kledingactie, KC

Meelezen met ds. Jaap van de Meent woensdag 6 oktober a.s.
Met een wisselende groep van circa 20 mensen buigen we ons op woensdagmiddag
over de Bijbeltekst voor de preek van de komende zondag.
En dat zijn telkens weer inspirerende bijeenkomsten, zowel voor de predikant als
voor de meelezers. De predikant doet inspiratie op uit de gedachtewisselingen en de
vrije associaties van de meelezers, terwijl de meelezers van de predikant een extra
verdieping meekrijgen in het begrijpen van de Bijbeltekst.
Komt u ook ? Woensdag 6 oktober van 14.00-15.00 uur in het Kerkelijk Centrum.
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?
10 oktober
24 oktober
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
Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent. Extra fijn: u hoeft zich niet aan
te melden.
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.
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Zondag 3 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. Jolien Nak uit Bennebroek
11:15 Orgelpunt door Dick Koomans, thema vandaag is: improvisatie op het kerkorgel.
Dinsdag 5 oktober 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Drs. Andries Knevel uit Huizen / Organist: Wilbert Magré

(Online) Dienst zondag 10 oktober 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jaap van de Meent
U bent welkom in de kerkdienst
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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