ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 10 oktober 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag van de Herfst ~
DIENST VAN DOOP EN BEVESTIGING
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Jaap van de Meent
: Carolien Oosterhof en Marjon van Straten
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Marjan Wormsbecher

fine arts

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 3 en 4

2.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

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: Lied 280: 5 en 7
5.

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

7.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

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: Lied 277

Moment met de kinderen
Kinderlied: Tussentijds 67: 1

T: Hanna Lam ; M: Wim ter Burg

Hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het Kerkelijk Centrum
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing van deze zondag
Zingen: Lied 333 (2 x zingen)

Schriftlezing: Exodus 13: 17-22
17 Toen de farao het volk had laten vertrekken,
leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de
Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route.
God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren,
konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte.
18 Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn
naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger
uit Egypte weggetrokken.
19 Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de
Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen doen.
‘God zal zich jullie lot aantrekken,’ had hij gezegd, ‘en dan moeten
jullie mijn lichaam van hier met je meenemen.’
20 Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam,
aan de rand van de woestijn.
21 De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen,
overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil.
Zo konden ze dag en nacht verder trekken.
22 Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor,
en ’s nachts de vuurzuil.
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Zingen: Lied 655: 1, 2 en 5

2.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

5.

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Schriftlezing: Johannes 8: 12-20
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de
wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht
dat leven geeft.’ 13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet
betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14 Maar Jezus ging verder:
‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar,
omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga.
Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga.
15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand.
16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar,
omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden
heeft. 17 In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen
betrouwbaar is. 18 Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij
gezonden heeft, getuigt over mij.’
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19 Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch mij, noch
mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader
ook kennen.’ 20 Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij
onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.
Zingen: Lied 339d

VERKONDIGING
Orgelspel: Menuet in C uit de Flötenuhrstücke – Joseph Haydn (1732-1809)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: De Sluis / 2e: Kerk
De Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis verzorgt het pastoraat en de
begeleiding van (ex)-gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad.
U steunt deze ANBI-instelling door het overmaken van uw bijdrage naar
IBAN NL73 TRIO 0391 0935 09 ten name van DSG De Sluis.
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: Presto in C ( Hob.XIX nr 11 en 12) – Joseph Haydn (1732-1809)
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Presentatie Taakdrager
- Jantien Westra
Bevestiging Ambtsdrager
 presentatie
 onderwijzing
 bevestiging: Erik Ingwersen als ouderling kerkrentmeester
 gebed
 zegen
allen gaan staan
Vraag aan de gemeente:
V: Gemeente van Christus te Bloemendaal en Overveen
Belooft u deze ambts- en taakdrager te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?
Allen: Ja, dat beloven wij
Zingen: Lied 40 uit de bundel Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow
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2.

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3.

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

4.

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

allen gaan zitten
DOPEN
Woorden bij de doop
Milou Elfers wordt binnen gebracht onder het zingen van: Lied 780: 1, 2 en 3
Tegelijkertijd komen de kinderen uit de kinderkring terug in de kerk
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2.

Lang voor ik van je woorden kon weten,
eer de dag nog begon,
ging Jij op als de zon
die mijn licht en mijn leven wilt heten.

3.

Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op je lippen genomen.

Presentatie
Doopgebed
allen gaan staan
Doopgelofte
Vraag aan de ouders
Vraag aan de gemeente
Gemeente, belooft u Milou te ontvangen
in uw midden, te dragen in uw gebeden en samen met haar
de weg naar Gods Koninkrijk te gaan?
Allen: Ja, dat beloven wij
(allen gaan zitten, doopouders blijven staan)
Doop en handoplegging

Milou Elfers geboren op 2 februari 2019
De doopkaars wordt aangestoken

10

allen gaan staan
Zingen: Lied: 354: 4 en 5

5.

Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

allen gaan zitten
Overhandiging kinderbijbel door de ouderling van dienst
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Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Lied als er een gedachtenis is: Lied 961

____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 675: 1
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Finale uit Sonate in C (Hob XVI nr 4) – Joseph Haydn (1732-1809)

***
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MEDEDELINGEN
Agenda
ma 11/10
do 14/10
za 06/11

19.30
10.30
10.00

Consistorieoverleg, KC
Koffieochtend, KC
Sam’s kledingactie, KC

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?
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 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.
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 10 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. Jaap van de Meent
11:15 Orgelpunt door Kees Schuurman met gast organist Jos van der Kooy
12:15 Uit Daans Platenkoffer: Het meest opmerkelijk gebied uit de provincie
Noord-Holland is vanaf de 50-er jaren West- Friesland. Is het door de
karakteristieke conferences en liedjes in het daar gesproken minst
onverstaanbare dialect? In de landelijke publiciteit gekomen vooral door het
toedoen van voordrachtskunstenaar Kees Stet sr. Maar ook de niet WestFriezen hebben hierover liedjes in hun repertoire. Al in het begin van de
vorige eeuw had de in Zeeland geboren cabaretier en zanger Jean Louis
Pisuisse er al een lied over evenals de uit de provincie Groningen
afkomstige zangeres Imca Marina over een speciale attractie. En dat is
zeker nog niet alles. Het risico op aangename verrassingen is allerminst
uitgesloten.
Dinsdag 12 oktober 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Bas van der Graaf / organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 17 oktober 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Juup van Werkhoven- Romeijn
m.m.v. Dubbelkwartet o.l.v. Peter Folstar
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
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