ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 13 oktober 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
˜ Groene Zondag ˜
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
M.m.v.
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Beppechien Bruins Slot
: Carolien Oosterhof
: Agnes van Bekkum
: De Cantorij o.l.v. Philien Schouten
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 283: 1, 2 en 3
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 283: 4 en 5
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 de Cantorij: Psalm 113A
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 42: 1-12
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Jakob zag dat er graan was in Egypte
en Jakob zei tot zijn zonen:
Wat zitten jullie elkaar aan te kijken?
Hij zei:
Zie!
Ik heb gehoord dat er graan is in Egypte.
Daal daarheen af
en koop graan voor ons van daar
opdat wij leven en niet sterven.
En zij daalden af, de broeders van Jozef,
met z'n tienen,
om graan te kopen uit Egypte.
Maar Benjamin, Jozefs broeder,
zond Jakob niet met zijn broeders,
want hij zei:
Straks overkomt hem nog een ongeluk!
En de zonen van Israël kwamen om graan te kopen
te midden van hen die kwamen
want er was honger in het land Kanaän.
Maar Jozef, hij was machthebber over het land (de aarde)
hij was het die graan verkocht aan heel het volk van het land (de aarde).
En de broeders van Jozef kwamen
en bogen zich voor hem neer
het aangezicht ter aarde.
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7)

8)
9)

10)

11)

12)

Jozef zag zijn broeders
en herkende hen
maar hij deed alsof hij een vreemde voor hen was
en sprak hen hard toe.
Hij zei tot hen:
Vanwaar komen jullie?
Zij zeiden:
Uit het land Kanaän,
om eten te kopen.
Jozef herkende zijn broeders
maar zij herkenden hem niet.
En Jozef gedacht de dromen
die hij over hen had gedroomd.
Hij zei tot hen:
Verspieders zijn jullie!
Om te zien het land in zijn naaktheid,
zijn jullie gekomen.
Zij zeiden tot hem:
Nee, mijn heer
uw knechten zijn gekomen
om eten te kopen.
Wij allen zijn zonen van één man,
wij zijn oprecht,
uw knechten zijn geen verspieders.
Maar hij zei tot hen:
Nee,
jullie zijn gekomen
om het land in zijn naaktheid te zien.

Zingen: Lied 87: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen en 4 allen (Th. J.M. Naastepad)
Schriftlezing: Genesis 42: 13-29
13)

14)

Zij zeiden:
Met z’n twaalven zijn uw knechten
broeders zijn wij
zonen van één man in het land Kanaän.
Zie, de kleinste is nu bij onze vader
en één is er niet.
Jozef zei tot hen:
Daar had ik het nu over tegen jullie toen ik zei:
Verspieders zijn jullie.
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15)

16)

17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

Hierdoor zullen jullie op de proef gesteld worden.
Zo waar de Farao leeft
jullie zullen van hier niet wegtrekken
tenzij je kleinste broeder hierheen komt.
Zend één van jullie om je broeder te halen.
En jullie worden gevangen gezet!
Jullie woorden zullen worden beproefd
of er betrouwbaarheid bij jullie te vinden is.
En zo niet
zo waar Farao leeft
dan zijn jullie verspieders.
Hij liet ze samen in bewaring nemen, drie dagen lang.
Jozef zei tegen hen op de derde dag:
Dit moeten jullie doen om in leven te blijven – ik vrees God –
als jullie oprecht zijn
laat dan één van jullie broeders gevangen blijven
in het huis waar jullie in bewaring waren.
Maar jullie
ga koren brengen voor de honger van jullie huis.
En je kleinste broeder breng je naar mij toe.
Dan zal blijken of jullie woorden betrouwbaar zijn
en hoef je niet te sterven.
Zo deden zij.
Maar tegen elkaar zeiden ze:
Voorwaar schuldig zijn wij vanwege onze broeder
van wie wij zagen hoe zielsbenauwd hij was
toen hij ons om genade smeekte
en wij niet hebben gehoord.
Daarom is deze benauwenis over ons gekomen.
Ruben antwoordde hen:
Heb ik niet tegen jullie gezegd:
‘Zondig niet tegen het kind’?
Maar jullie hebben niet gehoord.
Het is zijn bloed dat nu wordt opgeëist!
Zij wisten niet dat Jozef het kon horen
er trad namelijk een tolk tussen hen op.
Hij wendde zich van hen af en weende
toen keerde hij zich weer naar hen toe en sprak tot hen.
Hij nam Simon bij hen weg en boeide hem voor hun ogen.
Jozef gebood om hun reiszakken met graan te vullen
en om hun zilver terug te leggen in ieders zak
en hun proviand te geven voor onderweg.
Zo deed men hun.
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26)
27)

28)

29)

Zij tilden hun koren op hun ezels en gingen weg.
Maar toen één zijn zak opende
om voer te geven aan zijn ezel in het nachtverblijf
zag hij zijn zilver: daar was het, boven in zijn tas.
Hij zei tot zijn broeders:
Mijn zilver is teruggelegd daar is het, in mijn tas.
Toen zonk hun de moed in de schoenen
en bevend zeiden de broeders tot elkaar: Wat heeft God ons hier gedaan!
Zij kwamen bij Jakob, hun vader naar het land Kanaän
en deelden hem alles mee wat hun was overkomen. (…)

Zingen: Lied 87: 5 vrouwen, 6 mannen en 7 allen (Th. J.M. Naastepad)
VERKONDIGING
De Cantorij zingt: I will lift up mine eyes unto the hills - Leo Sowerby (1895-1968)
Zingen met de Cantorij: Het Groene Lied

(t: Andries Govaart / m: Christiaan Winter)

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: KiA Wereldvoedseldag Colombia
2e: Kerk
De kinderen komen terug in de kerk
Cantorij zingt: ‘Lobt den Herrn!’ (tekst: Psalm 113; muziek: Heinz Werner
Zimmermann, (1930-) vers 1, 2 en 4

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 390: 1, 2, 3
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen
Orgelspel

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum

Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst
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MEDEDELINGEN
Agenda
13-10-2019
14-10-2019
15-10-2019
16-10-2019
17-10-2019

15.00
18.00
20.00
20.00
14.30
20.00
20.15

Concert Dorskerk
TienerThuis, Mauricialaan
Kerkenraadsvergadering, KC
Bijbelklas, Consistorie
Sierlijke Kroon, KC
Bijbeltafel, Consistorie
Filosofiekring, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
SIERLIJKE KROON
Donderdag 17 oktober komt Liesbeth Spigt een presentatie geven over het
Dogon-project waar we in de kerk regelmatig voor collecteren.
Dogon is een gebied in Mali in Afrika. Het project helpt de bevolking met de
ontwikkeling op velerlei gebied. Liesbeth heeft enkele malen het gebied bezocht.
Zij is bestuurslid van de stichting.
We beginnen om 14.30 uur in het Kerkelijk Centrum en vanaf 14.00 uur is de deur
geopend. Heeft u vervoer nodig, dan kunt u bellen met
Aagje Scheeres, (023) 537 61 43 of met Nelleke den Dekker,(023) 525 35 77.
Het belooft een boeiende middag te worden en u bent van harte uitgenodigd om te komen.
Namens de Sierlijke Kroon, Nelleke den Dekker.
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos ontvangt Erik van Muiswinkel
12:15 Orgelpunt
15 oktober 2019 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Pastor Marja van Gaalen / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 20 oktober 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ruben van Zwieten
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