ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 8 september 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 12e Zondag van de Zomer~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Otto Linker
: Ineke Abbekerk
: Agnes van Bekkum
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 221: 1 en 2
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 221: 3
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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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
en met geheel uw kracht
Allen : Amen.
Gemeente gaat zitten
Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 368d
Zingen: Psalm 72 : 1, 6 en 7
Moment met de kinderen,
hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het kerkelijk centrum.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 335 (3x zingen)
Schriftlezing: Genesis 37 : 1 – 25
1)

Jakob woonde in het land van zijn vaders vreemdelingschap,
in het land Kanaän.

2)

Dit zijn de verwekkingen van Jacob:

3)

Jozef, zeventien jaar oud
was bij zijn broeders het kleinvee aan het weiden;
hij was als jongen bij de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa,
de vrouwen van zijn vader.
En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan hun vader over.
Israël had Jozef lief boven al zijn zonen
want een zoon van de ouderdom was hij voor hem;
en hij maakte voor hem een bonte lijfrok.
Toen zijn broeders zagen dat hun vader hém liefhad boven al zijn broeders
haatten zij hem
en konden zij niet met hem spreken in vrede.

4)
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5)

6)
7)

En Jozef droomde een droom
en berichtte het zijn broeders.
Daarom haatten zij hem eens te meer.
Hij zei tot hen:
Hoor toch deze droom die ik heb gedroomd:
Zie:
wij zijn schoven aan het binden midden op het veld
en zie: daar staat mijn schoof op, en blijft staan,
en zie: jullie schoven komen rondom
en buigen zich voor mijn schoof neer.

8)

Zijn broeders zeiden tot hem:
Wil jij soms koning zijn, koning over ons?
wil jij heersen, heersen over ons?
En zij haatten hem eens te meer
om zijn dromen en om zijn woorden.

9)

En hij droomde nog een droom, een andere
en vertelde die aan zijn broeders.
Hij zei:
Zie: ik heb nog een droom gedroomd:
en zie: de zon en de maan en de elf sterren buigen zich voor mij neer.
Toen hij het vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders
bestrafte zijn vader hem en zei tot hem:
Wat is dat voor droom die jij hebt gedroomd?
Moeten wij komen, ik, je moeder en je broeders
komen om ons voor jou neer te buigen ter aarde?
Ze benijdden hem, zijn broeders
maar zijn vader bewaarde dit woord.

10)

11)

12)

En zijn broeders gingen heen
om het kleinvee van hun vader te weiden in Sichem.

13)

Israël zei tot Jozef:
Zijn jouw broeders niet in Sichem aan het weiden?
Vooruit, ik wil jou tot hen zenden.
Hij zei tot hem:
Hier ben ik!
En hij zei tot hem:
Ga nu,
en zie naar de vrede van jouw broeders
en naar de vrede van het kleinvee
en breng mij een woord terug.
En hij zond hem uit het dal van Hebron,

14)
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15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

en hij kwam te Sichem.
Een man vond hem,
want zie: hij was aan het ronddwalen op het veld.
Die man vroeg hem:
Wat zoek je?
Hij zei:
Mijn broeders zoek ik,
deel mij toch mee waar zij weiden.
De man zei:
Ze zijn van hier opgebroken.
Want ik hoorde hen zeggen:
‘Laat ons naar Dotan gaan.’
Jozef ging achter zijn broeders aan
en hij vond hen te Dotan.
Zij zagen hem van verre
en voordat hij hun naderbij kwam,
bekonkelden zij over hem dat ze hem zouden doden.
En ze zeiden, de man tot zijn broeder:
Zie daar komt die meesterdromer aan!
Nu, vooruit, laten wij hem doden
en hem werpen in een van deze putten.
Dan zeggen we: een boosaardig dier heeft hem verslonden!
Dan zullen we eens zien wat het met zijn dromen wordt!
En Ruben hoorde;
en wilde hem uit hun hand redden.
Hij zei:
Laten we niet aan zijn leven komen.
Ruben zei tot hen:
Vergiet geen bloed!
Werp hem in die put daar in de woestijn
maar sla niet de hand aan hem.
Opdat hij hem zou redden uit hun hand,
om hem te doen terugkeren tot zijn vader.
En het geschiedde,
toen Jozef tot zijn broeders kwam,
dat ze Jozef zijn lijfrok uittrokken
- de bonte lijfrok die hij droeg -.
En zij namen hem
en wierpen hem in de put.
De put was leeg,
er was geen water in.
En zij zetten zich om brood te eten.

Zingen: Lied 166a : 1
4

Schriftlezing: Genesis 37 : 25 – 36
Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze:
daar kwam een karavaan van de Ismaëlieten aan, uit Gilead.
Hun kamelen droegen cistushars, balsem en harsschors.
Ze gingen voort om af te dalen naar Egypte.
26)
Toen zei Juda tegen zijn broeders:
Wat voor gewin levert het op,
dat we onze broeder doden
en zijn bloed onzichtbaar houden?
27)
Vooruit, laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen.
Onze hand, die moet niet tegen hem zijn,
want onze broeder, ons eigen vlees is hij.
Zijn broeders gaven daaraan gehoor.
28)

Nu gingen Midianitische mannen voorbij, opkopers.
Die trokken Jozef op en haalden hem omhoog uit de put
en verkochten Jozef aan de Ismaëlieten voor twintig stuk zilver
en dezen lieten Jozef meekomen naar Egypte heen.

29)

Ruben keerde terug naar de put
en zie: geen Jozef in de put!
Hij scheurde zijn kleren.
Hij keerde terug naar zijn broeders en zei:
Het kind is er niet!
En ik,
waar moet ik mijn heenkomen zoeken?!
Ze namen Jozefs lijfrok,
slachtten een geitenbok
en doopten de lijfrok in het bloed.
Ze zonden iemand met de bonte lijfrok weg
zodat die bij hun vader kwam.
Ze lieten zeggen:
Dit hebben wij gevonden
herken je het of dit de lijfrok van je zoon is of niet?
Hij herkende het en zei:
De lijfrok is van mijn zoon!
Een boosaardig beest heeft hem verslonden!
Verscheurd, verscheurd is Jozef!
Jakob scheurde zijn gewaad,
legde een zak om zijn lendenen
en rouwde om zijn zoon, vele dagen.
Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op
om hem te troosten,

30)

31)

32)

33)

34)

35)
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maar hij weigerde zich te laten troosten.
Hij zei:
Ik wil afdalen naar mijn zoon,
rouwend het dodenrijk in.
Zo beweende zijn vader hem.
36)

De Midianieten hadden hem echter naar Egypte verkocht
voor Potifar, een hoveling van Farao,
de overste van de paleiswacht.

Zingen: Lied 166a: 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 767 : 1, 2, 4, 6, 7

Tekst Willem Barnard, vrij naar John Milton;
melodie Dublin 1706

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: De Ark
2e: Kerk
Orgelspel tijdens de collecte: Thema con Variazioni - Carl Philip Emanuel Bach
(1714-1788)

De kinderen komen terug in de kerk
-------------------------------------------------------Zingen bij een gedachtenis: Lied 961
-------------------------------------------------------Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we
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Slotlied (staande): Lied 991
Zegen, beantwoord met door allen gezongen:

Orgelspel: Preludium in C – Johann Christoph Kellner (1736-1803)

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum
(bij mooi weer in de kerktuin)
MEDEDELINGEN
Agenda
Wo 11/9
Do 12/9
Za 14/9

14.00
14.00
17.00

Meelezen, KC
Consistorieoverleg, consistorie
Bijbeltafel, consistorie
Open Monumentendag

Lunch in de kerktuin op de Gemeentezondag 15 september
Op 15 september is de gemeentezondag en dan is het inmiddels traditie dat we met
de hele gemeente de lunch gebruiken in de kerktuin. Voor soep, stokbrood en een
glaasje wijn of fris zorgen wij, maar aan u vragen wij om iets mee te nemen
waarmee we een buffet kunnen opbouwen. We denken dan aan salades, quiches,
sandwiches of iets dergelijks. Als u wel aan de lunch deel wilt nemen, maar niet in
de gelegenheid bent om iets te maken dan vragen wij een bijdrage van € 5,00 per
persoon.
U kunt zich opgeven tot dinsdag 10 september bij het kerkelijk bureau:
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of (023) 5241913.
Ook na deze kerkdienst kunt u zich opgeven.
Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
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Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
9.30 uur: Opgang, muziek verzorgd door Agnes van Bekkum/ Hans Paap
9.50 uur: Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 uur: Morgendienst in de Dorpskerk met ds. Ad van Nieuwpoort
11.15 uur: Hemelse Modder met Klaas Vos
In Hemelse Modder gaat presentator Klaas Vos vandaag in gesprek met Hans
Aarsman, fotograaf en schrijver. Aarsman is bekend van zijn wekelijkse rubriek in
de Volkskrant waarin hij als een detective persfoto's onder de loep neemt.
12.15 uur: Orgelpunt
13.15 uur: Surprise
14.15 uur: Aangeraakt met Ineke Clement
In onze pastorale rubriek Aangeraakt, is vandaag het thema: de kracht en troost van
muziek. Presentatie en samenstelling: Ineke Clement.

Dinsdag 10 september a.s. van 12.00 uur tot 13.30 uur
Middagpauzedienst, uitgaande van de Stichting Alle Dag Kerk,
Opname d.d.: Woensdag 4 september 2019
Voorganger: Pastor Joost Verhoef
Orgel: Wilbert Magré

Dienst zondag 15 september 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
GEMEENTEZONDAG met Lunch
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