ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 6 oktober 2019
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van de Herfst ~
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Organist
M.m.v.
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Janny de Groot
: Ineke Abbekerk, Bea te Winkel,
Kees van Krimpen, Klaas van Giffen
: Agnes van Bekkum
: Het Kleinkoor o.l.v. Peter Folstar
: Voor alle kinderen van de basisschool
: voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 276: 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 276: 3
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 277
Zingen met het Kleinkoor: Psalm 122A
Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen met het Kleinkoor: Lied 335 (3x zingen)
Schriftlezing: Genesis 41: 1-13
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

En het geschiedde aan het einde van twee volle jaren
dat Farao droomde:
aan de Stroom staat hij.
Daar komen uit de Stroom zeven koeien op
mooi om te zien en vet van vlees
en ze weiden in het oevergras.
Maar daar komen zeven andere koeien na hen op uit de Stroom
lelijk om te zien en mager van vlees
en ze gaan staan naast die koeien aan de oever van de Stroom.
Dan vreten de koeien, die lelijk zijn om te zien en mager van vlees
de zeven koeien, die mooi zijn om te zien en vet, op.
Toen werd Farao wakker.
Hij sliep weer in en droomde voor de tweede keer:
daar komen aan één enkele halm zeven aren op, vet en goed.
Maar daar schieten na hen zeven aren op,
mager en door oostenwind geteisterd.
Dan verslinden de magere aren de zeven vette en volle aren.
Toen werd Farao wakker:
wat een droom!
En het geschiedde in de morgen dat zijn geest onrustig werd.
Hij liet alle magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen.
Farao vertelde hun zijn droom
maar niemand kon die voor Farao uitleggen.
Toen sprak de overste van de schenkers tot Farao en zei:
Vandaag moet ik mijn zonden in gedachtenis brengen.
Toen Farao toornig was op zijn knechten
stelde hij mij in bewaring in het huis van de overste
van de paleiswacht mij en de overste van de bakkers.
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11)
12)

13)

Wij droomden een droom, in één en dezelfde nacht, ik en hij
een afzonderlijk te duiden droom droomden wij.
Nu was daar bij ons een Hebreeuwse jongen
een knecht van de overste van de lijfwacht.
Wij vertelden ze hem en hij legde onze dromen uit
de droom van elk [van ons] legde hij uit.
En zoals hij ons uitlegde, zo is het gebeurd.
Mij liet men weer terugkeren op mijn post en hem heeft men
opgehangen.

Zingen: Lied 87: 1 Koor, 2 en 3 Allen (Th. J.M. Naastepad)
Schriftlezing: Genesis 41: 14-36
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)
23)

Farao liet Jozef roepen.
Ze lieten hem snel uit de put komen
hij schoor zich, wisselde zijn kleren en kwam bij Farao.
Farao zei tegen Jozef:
Ik heb een droom gedroomd
maar er is niemand die hem kan uitleggen.
En nu heb ik over jou horen zeggen
dat jij een droom maar hoeft te horen om hem te kunnen uitleggen.
Jozef antwoordde Farao:
Maar buiten mij om!
God moge antwoorden wat Farao tot vrede dient.
Farao sprak tot Jozef:
In mijn droom:
sta ik aan de oever van de Stroom.
Daar komen zeven koeien op uit de Stroom
vet van vlees en mooi van gestalte
en ze weiden in het oevergras.
Maar daar komen na hen zeven andere koeien op
armelijk, zeer lelijk van uiterlijk en schraal van vlees
zo lelijk als deze heb ik ze ín het hele land Egypte niet gezien.
En de schrale en lelijke koeien vreten de zeven eerste,
de vette koeien op.
Die komen in hun ingewand
maar het is niet te merken dat die in hun ingewand zijn gekomen:
ze zijn nog even lelijk om te zien als in het begin.
Toen werd ik wakker.
En toen zag ik in mijn droom:
daar komen zeven aren op aan één enkele halm, vol en goed.
Maar daar schieten na hen zeven aren op, dor, mager
en door oostenwind geteisterd.
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24)

25)

26)

27)

28)
29)
30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

En de zeven magere aren verslinden de zeven goede aren.
Ik heb het gezegd aan de magiërs
maar er is niemand, die het mij kan verklaren.
Jozef zei tot Farao:
De droom van Farao is één.
Wat God wil gaan doen, vertelt hij aan Farao.
De zeven goede koeien zijn zeven jaren
en de zeven goede aren zijn zeven jaren
één en dezelfde droom is het.
En de zeven schrale en lelijke koeien, die na hen opkomen,
zijn zeven jaren
en de zeven lege, door oostenwind geteisterde aren
zeven jaren van honger zullen het zijn.
Dit is het woord, dat ik tot Farao spreek:
Wat God wil gaan doen, laat hij aan Farao zien.
Er komen zeven jaren van grote overvloed in heel het land Egypte
maar daarna staan zeven jaren van honger te wachten.
Vergeten wordt heel die overvloed in het land Egypte
de honger verteert het hele land
en van de overvloed van het land is niets meer te merken
vanwege die honger daarna
want die zal zeer zwaar zijn.
En dat de droom van Farao zich herhaalde en tweemaal kwam
is omdat het woord vaststaat van Godswege
en God zich haast om het te doen.
Nu dan, laat Farao uitzien naar een man, verstandig en wijs
en die aanstellen over het land Egypte.
Dit zou Farao kunnen doen:
hij kan opzichters aanstellen over het land
en het land Egypte in vijven delen in de zeven jaren van overvloed.
Verzamelen moeten ze al het eten van de goede jaren die komen
en graan als eten opslaan ter beschikking van Farao
in de steden en het bewaren.
Dat zal het eten zijn als voorraad voor het land
voor de zeven jaren van honger
die er in het land Egypte zullen zijn
opdat het land niet kaalgeslagen wordt door de honger.
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Zingen: Lied 87: 4 Koor, 5 Allen

(Th. J.M. Naastepad)

Schriftlezing: Genesis 41: 37-57
37)
38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)
48)

Dit woord was goed in de ogen van Farao
en in de ogen van al zijn knechten.
Farao zei tegen zijn knechten:
Zou je er een kunnen vinden als deze
een man in wie goddelijke adem is?
Farao zei tegen Jozef:
Nadat God jou dit alles kenbaar heeft gemaakt
is er niemand zo verstandig en wijs als jij.
Jij, je zult over mijn huis gaan.
Naar jouw bevel zal heel mijn volk zich richten
alleen wat de troon betreft zal ik groter zijn dan jij.
Farao zei tegen Jozef.
Zie, ik stel jou over het hele land Egypte.
Farao deed zijn zegelring van zijn hand
en deed die aan de hand van Jozef.
Hij kleedde hem met linnen kleren
en legde hem een halsketting van goud om zijn hals.
Hij liet hem rijden op zijn tweede wagen
en liet voor hem uit roepen: Avreek.
Hij stelde hem over het hele land Egypte.
Farao zei tegen Jozef:
Ik ben Farao
maar buiten jou om zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen
in heel het land Egypte.
De naam van Jozef die Farao proclameerde was: Safenat-Paneach.
Hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw.
Jozef trok uit, het land Egypte door.
Jozef was dertig jaar
toen hij voor het aangezicht van Farao, de koning van Egypte, stond.
Jozef trok uit, weg van Farao
en doorkruiste het hele land Egypte.
In de zeven jaren van overvloed
droeg het land, bij handen vol.
Hij verzamelde al het voedsel van de zeven jaren
die er in het land Egypte waren
en bracht het voedsel in de steden
het voedsel van het veld dat rondom de stad lag
bracht hij daarbinnen.
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49)

50)

51)

52)
53)
54)

55)

56)

57)

Jozef hoopte graan op als zand van de zee
zo ontzettend veel, dat men ophield met tellen
want er was geen tellen aan.
Jozef werden twee zonen geboren
vóór het jaar van de honger kwam.
zonen die Asnat de dochter van Potifera,
de priester van On, hem baarde.
Jozef gaf de eersteling de naam: Manasse, `Die-laat-wegvallen’
want: God heeft al mijn moeite
en heel mijn vaderhuis voor mij laten wegvallen.
En de tweede gaf hij de naam: Efraïm, `Dubbelvrucht’
want: God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking.
De zeven jaren van overvloed die er waren in het land Egypte liepen ten einde
en de zeven jaren van honger begonnen er aan te komen
zoals Jozef had gezegd.
Er was honger in alle landen
maar in heel het land Egypte was brood.
Heel het land Egypte begon honger te lijden
en het volk schreeuwde tot Farao om brood
maar Farao zei tot heel Egypte:
Ga naar Jozef!
Wat hij jullie zegt, doe dat!
Honger was er over heel de aarde
en Jozef opende alle opslagruimten
en hield graanverkoop voor Egypte.
Want de honger werd sterker in het land Egypte.
Van heel de aarde kwam men naar Egypte
om graan te kopen bij Jozef
want de honger was sterk over heel de aarde.

Zingen: Lied 87: Allen: 6 en 7

(Th. J.M. Naastepad)

VERKONDIGING
Kleinkoor: If Ye love Me - Thomas Tallis
GEBEDEN EN GAVE
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor: Diaconie/ PKN Kerk en Israël
Orgelspel tijdens de collecte: Aria uit de Pastorale in F BWV 590 –
J.S. Bach (1685-1750)
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De kinderen komen terug in de kerk
Voorbeden, afgewisseld met gezongen:
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
Zingen met het Kleinkoor: Gij die weet… - t: Huub Oosterhuis; m: Bernard Huijbers
Gebed des Heren
Delen van brood en wijn
Tijdens het uitdelen van brood en wijn zingen wij in wisselzang: Lied 395
Kleinkoor: uit Cantate 147 - J.S. Bach (1685-1750)
Dankgebed
Slotlied (staande): Lied 605: 1-5
Zegen, beantwoord met gezongen
Orgelspel: Toccata in F BuxWV157 – Dietrich Buxtehude (ca 1637-1707)

***

Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade.
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MEDEDELINGEN
Agenda
06-10-2019
09-10-2019

10-10-2019
12-10-2019

16.00 Areopagus met Sinan Can, Dorpskerk
10.00 College van Kerkrentmeesters, Consistorie
14.00 Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC
20.00 Workshop SuperWaar, KC
14.00 Bestuur Sierlijke Kroon, KC
10.00- Sam’s Kledingaktie, KC
13.00
Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL

SuperWaar
Op woensdagavond 9 oktober om 20 uur heet de werkgroep Groene Kerk iedereen
welkom in het Kerkelijk Centrum voor de workshop 'SuperWaar' van Alfred
Slomp. Een vervolg op de succesvolle workshop 'God in de Supermarkt', die
vorig jaar in ons Kerkelijk Centrum een volle zaal trok. Alfred zal ons nog
meer nuttige tips en adviezen meegeven voor het maken van bewuste en
duurzame keuzes bij de boodschappen.
Voor wie een volgende stap wil zetten naar meer duurzame producten, die ook
bevorderlijk zijn voor dierenwelzijn en voor een eerlijke verdeling van de welvaart.
In 'SuperWaar' worden alle aspecten van duurzaam eten besproken, maar ook
praktische tips, heerlijke recepten en inspirerende voorbeelden! Als u zeker wilt zijn
van een plaats kunt u zich het beste even opgeven bij het Kerkelijk Bureau (524 19 13
of bureau@kerkpleinbloemendaal.nl), uiterlijk op maandag 7 oktober.
Met hartelijke groet, Werkgroep Groene Kerk,
Klaas van Giffen / 023-5271651
SAM’S KLEDING ACTIE
Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden overleven of hun
leven weer opbouwen.
Sam’s Kledingactie zet zich in voor al deze mensen. Honderden vrijwilligers door
het hele land zamelen draagbare kleding en schoeisel in. De verkoop daarvan levert
geld op dat ze besteden om de nood in rampgebieden te verlichten. Ze werken
daarbij samen met onder meer Cordaid. Dit jaar wordt de netto opbrengst van de
kleding besteed aan de bestrijding van hongersnood in Jemen.
Op zaterdag 12 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur kunt u schone en draagbare
kleding en schoeisel in dichte zakken aanleveren bij het Kerkelijk Centrum.
Let op: speelgoed en knuffels, vervuilde en kapotte kleding, kussens, dekbedden,
gordijnen en vloerbedekking zamelen we niet in. Dit is afval dat tegen betaling moet
worden afgevoerd en kost dus geld. We hopen weer veel te mogen ontvangen en
zien u graag!
Carolien Oosterhof • Diaconie
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Geven aan de collecte met uw smartphone
In een notendop: u downloadt een app, stelt deze in voor beide collectes en wanneer
de eerste collectezak langskomt, haalt u uw telefoon erlangs. Let op dat bluetooth
aan staat op uw telefoon en...uw gift aan de collecte is gedaan. Dit systeem
gebruiken we naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld
kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven.
Als u gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heeft u de Givt-app
nodig. Ga naar de appstore of google play store om de app te installeren. U kan na
het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven . U kunt op
een later moment uw verdere registratie en bankmachtiging afronden. Voor meer
informatie kijk op: www.givtapp.net
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opening met muziek
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Presentator Arjan Visser ontvangt als
hoofdgast Mirjam Rotenstreich (1959), schrijver en publicist.
12:15 Orgelpunt met Dick Koomans
13:15 Cantate met Kees Schuurman (heruitzending)
Dinsdag 8 oktober 2019 Alle-Dag-Kerk via www.radiobloemendaal.nl
12.00 Muziek
12.25 Middagpauzedienst, uitgaande van de Stichting Alle Dag Kerk,
Opname d.d.: woensdag 2 oktober 2019
Voorganger: Leo Fijen / Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 13 oktober 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
M.m.v. De Cantorij o.l.v. Philien Schouten
Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst
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