ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 14 november 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 9e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster
Kinderkring
Crèche

: ds. Mirjam Elbers uit Den Haag
: Marjon van Straten
: Anne-Marie Scheeres
: Agnes van Bekkum
: Joost Lub
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Matthias Grünewald - gedateerd 1510-1515

Orgelspel: Es ist gewisslich an der Zeit - Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Lied 749: 1 en 2

2.

Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen,
ontwaakt met spoed, staat haastig op.
Uit de hemel daalt Hij neder,
in waarheid sterk, in liefde teder:
haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
Kom Heiland, ’s aardrijks kroon,
Heer Jezus, ’s Vaders Zoon!
Zing hosanna,
kom altemaal
ter bruiloftszaal,
waar Hij ons roept aan ’t avondmaal.

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 749: 3
3.

Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
één koor van mens’ en engelenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit de hoge:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.
Zo juichen wij
en roemen blij
de glorie van uw heerschappij!
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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: Psalm 98: 1 en 2
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2.

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Moment met de kinderen, zingen van het kinderlied: Lied 197 (Tussentijds)

2.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

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

Schriftlezing: Jesaja 52: 1-10 (NBG 1951)
1 Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw
pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of
onreine zal meer in u komen. 2 Schud het stof van u af, welaan, zet u
neder, Jeruzalem; maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter
Sions. 3 Want zo zegt de Here: Om niet zijt gij verkocht, zonder geld zult
gij worden gelost. 4 Want zo zegt de Here Here: Eertijds trok mijn volk
naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, en Assur heeft het
zonder reden onderdrukt. 5 Thans echter, wat vind Ik hier? luidt het
woord des Heren. Want om niet is mijn volk weggevoerd,
zijn overheersers maken getier, luidt het woord des Heren,
en voortdurend, de gehele dag, wordt mijn naam gelasterd.
6 Daarom zal mijn volk te dien dage mijn naam kennen, dat Ik het ben,
die spreek: Zie, hier ben Ik.7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van
de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die
heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.
8 Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met
eigen ogen zien zij, hoe de Here naar Sion wederkeert.
9 Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de
Here heeft zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.
10 De Here heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken
en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God.
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Zingen: Lied 756: 1 , 2, 3 , 4 en 5

2.

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

3.

Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4.

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

5.

Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!
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Schriftlezing: Johannes 3 : 22 – 30 (werkvertaling)
22
23

24
25
26

27
28

29

30

Na die dingen kwam Jezus met zijn leerlingen
in het land Judea
en hij vertoefde daar met hen en hij begon te dopen.
Maar ook Johannes bleef dopen
in Enon nabij Salim
omdat daar veel water was,
en ze [de mensen] traden aan en werden gedoopt
Johannes was immers nog niet in de gevangenis gegooid.
Er geschiedde dan een meningsverschil
vanuit de leerlingen van Johannes
met een Judeeër over de reiniging.
En zij kwamen bij Johannes en ze zeiden tot hem:
rabbi, die met u was aan de overkant van de Jordaan
van wie gij getuigd hebt
zie! Hij doopt
en allen komen tot Hem!
En Johannes antwoordde en zei:
een mens kan niets aannemen
tenzij het hem gegeven wordt uit de hemel.
Gij zelf zijt mijn getuigen
dat ik gezegd heb:
‘Ik ben de Christus niet’
maar een afgezant ben ik, voor Hem uit.
Wie de bruid heeft is de bruidegom
en de vriend van de bruidegom
die bij hem staat en naar hem hoort
verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom.
Deze blijdschap van mij is nu vervuld.
Hij moet toenemen, ik moet minder worden.

Zingen: Lied 756: 6, 7 en 8
6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

7. Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.

8. De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!
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VERKONDIGING
Orgelspel uitlopend in het zingen van: Lied 838: 1, 2 en 4

2.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
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4.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

De kinderen komen terug in de kerk
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Bon Timoun / 2e: Kerk
Deze stichting ondersteunt drie basisscholen in Port au Prince, de hoofdstad van Haïti,
waar de minst bedeelde kinderen gratis onderwijs kunnen volgen. Deze scholen geven
behalve het Haïtiaanse leerplan ook onderwijs in menselijke waarden, in een
veilig en liefdevol schoolklimaat. Dankzij uw giften krijgen 550 kinderen onderwijs
voor het leven, niet alleen voor levensonderhoud. U steunt de stichting rechtstreeks met
een bijdrage op IBAN: NL 87 TRIO 0379 6815 95 van Bon Timoun Haïti.
Zie ook www.bontimoun.com
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.

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied als er een gedachtenis is: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.
____________________________________________________________________
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 273

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5. Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Es ist gewisslich an der Zeit – J.S. Bach (1685-1750)
Inzameling van de gaven bij de uitgang

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum
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MEDEDELINGEN
Agenda
ma 15/11
di 16/11
wo 17/11
do 18/11

19.00
20.00
14.00
10.30
20.00

Diaconievergadering, consistorie
Kerkenraadsvergadering, KC
Meelezen met Jaap van de Meent, KC
Koffieochtend, KC
Filosofiekring, KC

Inzamelen van de gaven
Met ingang van vandaag zullen de gaven ook weer fysiek worden ingezameld.
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 IBAN:
NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen,
onder vermelding van collectebonnen.
Zondag 14 november 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Mirjam Elbers
11:15 Orgelpunt door Keer Schuurman
12:15 Uit Daans Platenkoffer
Dinsdag 16 november 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Geert van de Meeberg / Organist: Wilbert Magré

(Online) Gedachtenisdienst zondag 21 november 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jaap van de Meent
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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