ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 31 oktober 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 7e Zondag van de Herfst ~

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Kosters
Kinderkring
Crèche

: dr. Janneke Stegeman uit Amsterdam
: Ton Bruggeman
: Kees van Krimpen
: Agnes van Bekkum
: Marjan Wormsbecher en Huib Hoogeveen
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

‘De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout.’

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Psalm 119: 1 en 6

6.

O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.
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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 119: 7
7.

Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
Open mijn oog, zodat het helder ziet,
dat ik de wonderen van uw wet ontware.
O Heer, verberg mij uw geboden niet:
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

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 652

2.

Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!

3.

Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4.

Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!

4

Moment met de kinderen, zingen van het kinderlied: Lied 66a (3x zingen)

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

Schriftlezing: Genesis 19: 15-26
15 Zodra het licht begon te worden zetten de engelen Lot aan tot spoed:
‘Vlug, ga hier weg met uw vrouw en uw twee dochters, anders komt u om en wordt
u het slachtoffer van de misdrijven die in deze stad zijn begaan.’ 16 Toen Lot
aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand,
omdat de HEER hem wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit. Pas buiten de
stad bleven ze staan. 17 Toen zei een van hen: ‘Vlucht, uw leven is in gevaar! Kijk
niet om en sta nergens in de vallei stil. Vlucht de bergen in, anders komt u om.’
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18 Maar Lot antwoordde: ‘Nee, dat niet, mijn heer!
19 U hebt het beste met uw dienaar voor, u bewijst mij een grote weldaad door mij
in leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen ontkomen, het onheil zou
mij inhalen en ik zou alsnog sterven.
20 Dat stadje daar is dichtbij, dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om
daarheen te vluchten, dat zou mijn redding kunnen zijn; het is maar een onbeduidend
stadje.’ 21 Hij kreeg ten antwoord:
‘Ook in dit opzicht zal ik u ter wille zijn: het stadje dat u bedoelt zal ik niet
wegvagen. 22 Vlucht daarheen en haast u, want tot u daar aangekomen bent kan ik
niets doen.’ Zo kreeg die stad de naam Soar.
23 De zon was al opgegaan toen Lot in Soar aankwam.
24 Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en
Gomorra 25 en hij vernietigde die steden en de hele vallei, met de inwoners van al
de steden en met alles wat er op het land groeide. 26 De vrouw van Lot, die achter
hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout.
Lied: Lied 330
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Schriftlezing: Johannes 2: 13-22
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem.
14 Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven
aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten.
15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun
schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun
tafels omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een
markt van het huis van mijn Vader!’
17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat:
‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’
18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’
19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen
weer opbouwen.’
20 ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en
u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’
21 Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam.
22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd
had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.
Lied: Lied 339A

VERKONDIGING
Orgelspel: Echo’s Allegro Moderato uit Voluntary in D – John Stanley (1713-1786)
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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: Ashraya / 2e: Kerk
We geven als kerkgemeente al vele jaren steun aan het gerichte doel van Ashraya,
het tehuis voor verstandelijk beperkte jongeren en jongvolwassenen in de stad
Coimbatore in Zuid-India. Het tehuis vormt voor hen een haven van hoop, beheerd door
de lokale Green Valley Charitable Trust. U kunt uw bijdrage overmaken op het
rekeningnummer van de Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. 'Ashraya'.
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: Flûtes – Guillaume Lasceux (1740-1831)

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961

____________________________________________________________________
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 694

2.

Dat wij volstromen met levensadem
en lachen eindelijk geboren.

3.

Dat wij volstromen met levensadem
en weten eindelijk geboren.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Ein feste Burg ist unser Gott – Johann Gottfried Walther (1684-1748)

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in de kerkzaal.
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MEDEDELINGEN
Agenda
di 02/11
do 04/11
za 06/11

14.30
20.00
10.30
10.00
13.00

Handwerkgroep, KC
Gemeenteavond over Maranatha, Dorpskerk
Koffieochtend, KC
Sam’s Kledingactie

De Handwerkgroep
Deze groep komt op dinsdag 2 november weer bij elkaar; neem uw handwerk mee!
Komt u ook?
Gemeenteavond over Maranatha
De Kerkenraad gaat een besluit nemen rond Maranatha. Dat is een zorgvuldig
proces. Om tot dat besluit te komen, nemen we de gemeente mee.
Op dinsdag 2 november vindt over het onderwerp Maranatha een Gemeenteavond
plaats, waarin de gemeente gekend en gehoord zal worden over de verschillende
opties en de reactie daarop.
Kort na deze Gemeenteavond neemt de kerkenraad een definitief besluit.
U bent welkom om deze avond bij te wonen, aanvang 20.00 uur in de Dorpskerk.
Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum voor een kopje
koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent.
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.
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.
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of 023-5241913
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Zondag 31 oktober 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met dr. Janneke Stegeman
11:15 Orgelpunt over Ludwig van Beethoven door Kees Schuurman
Dinsdag 2 november 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: diaken Rob Polet uit Amsterdam / Organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 7 november 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jan Rinzema uit Blaricum
U bent welkom in de kerkdienst !
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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