ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 7 november 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 8e zondag van de herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Jan Rinzema uit Laren
: Liesbeth Spigt
: Monique Ingwersen
: Agnes van Bekkum
: Adriana Verkuyl

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Psalm 27: 1

tekst Muus Jacobse, melodie Genève 1551

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 27: 7
7

O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.
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

Allen:

en met geheel uw kracht
Amen

Hierna gaat de gemeente zitten
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Smeekgebed, uitlopend op Lied 299E

Voorganger:

Allen:

Voorganger:

Allen:

Voorganger:

Allen:

Glorialied: Lied 705: 1, 2 en 3

tekst: Horatius Bonar, vertaling: Willem Barnard,
melodie Henry Smart
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Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
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Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing van deze zondag
Zingen: Lied 314: 1 en 2

tekst: Tobias Clausnizer, vertaling: Ad den Besten,
melodie: Johann Rudolf Ahle 1664
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Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
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Schriftlezing: Marcus 12: 28-34 (NBV21)
28
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden,
en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat
is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste
is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw
kracht.” 31En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden
belangrijker dan deze.’ 32De schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, meester, wat
U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan Hij, 33en Hem
liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en
onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere
offers.’ 34Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent
niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde Hem nog een vraag te
stellen.
Zingen: lied 314: 3
3

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
VERKONDIGING: ‘Liefde, het grote gebod’
Orgelspel: ‘Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf’ (BWV617) – J.S. Bach (1685-1750)
Zingen: Lied 342

tekst: Rudolf Alexander Schröder, vertaling André Troost,
melodie: Christian Lahusen

allen:
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allen:

vrouwen:
3
Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

mannen:
4
Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

allen:
5
Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

allen:

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 diaconale doeleinden.
U kunt uw gaven geven op het rekeningnummer van de diaconie:
NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 7 november.
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Uw gaven voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN:
NL46 RABO 0373 7165 59
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app
geven aan beide collectes of kies ‘Dorpskerk
Bloemendaal’ uit de lijst.

Zingen bij een gedachtenis is: Lied 961

componist Floris van der Putt, Dichter: Huub Oosterhuis

____________________________________________________________________

Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
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Slotlied (staande): 919: 1 en 4

tekst: Ad den besten, melodie Dresden 1694/Darmstadt 1698

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.
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: ‘Allegro maestoso e vivace’ uit Sonate II – F. Mendelssohn (1809-1847)

***
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MEDEDELINGEN
Agenda
wo 10/11
12.00-14.00
do 11/11
10.30
za 13/11
12.00-14.00

Open Kerk
Koffieochtend, KC
Open Kerk

Collecteren
Met ingang van vandaag 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.
Hoe kunt u collectebonnen bestellen:
U belt, mailt of komt langs tijdens de openingstijden op het kerkelijk bureau en geeft
door welke bonnen u zou willen ontvangen. De vellen bestaan uit 20 zegels.
Een vel met coupons van 1 euro kost € 20,00
Een vel met coupons van 2 euro kost € 40,00
Een vel met coupons van 5 euro kost € 100,00
U maakt het totaalbedrag van de bestelde coupons over op rekeningnummer
NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen,
onder vermelding van "collectebonnen".
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.
Honing
Onze imker Pim Lemmers heeft de raten uit onze kerktuin geslingerd, dus ze zijn er
weer! Potten met de honingoogst 2021 zijn op het Kerkelijk Centrum te koop voor
€ 4,- per pot. Maximaal één pot per persoon. De opbrengst is bestemd voor de
aanplantpot van onze kerktuin.

Meer informatie:

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
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PROGRAMMA RADIO BLOEMENDAAL
Zondag 7 november 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jan Rinzema uit Laren
11:15 Orgelpunt – In deze aflevering staat het Adema-Philbert orgel in de
Amsterdamse Mozes en Aäron kerk centraal. Gastheer is organist Daniel
Nunes. We bespreken een aantal stukken van zijn onlangs verschenen CD:
‘150 jaar Adema-Philbert orgel’. Het CD programma, geheel toegesneden
op het Frans getinte orgel van Nederlandse makelij, bevat werken van o.a.
Cesar Franck, Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. Met name de
Nederlandse invalshoek komt aan bod. Luisteren dus.
Samenstelling en presentatie: Dick Koomans.
Dinsdag 9 november 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: dominee Joost Röselaers uit Amsterdam, organist: Everhart Zwart
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(Online) Dienst zondag 14 november 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Mirjam Elbers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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