ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 3 november 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 7e Zondag van de Herfst ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diakenen
Organist
M.m.v.
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Ton Bruggeman
: Carolien Oosterhof en Bart Kramer
: 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 837: 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 837: 3 en 4
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 32: 1 cantorij, 3 en 4 allen
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 45 : 1 – 13
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen
tegenover allen die rondom hem hun posities innamen
hij riep:
Naar buiten met iedereen rondom mij!
Niemand stond meer bij hem
toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte.
Hij begon luidkeels te wenen.
De Egyptenaren hoorden het
het huis van Farao hoorde het.
Jozef zei tot zijn broeders:
Ik ben Jozef!
Leeft mijn vader nog?
Maar zijn broeders waren niet in staat hem te antwoorden
ze stonden verbijsterd voor zijn aangezicht.
Jozef zei tegen zijn broeders:
Treed toch nader tot mij!
en zij traden naderbij.
Hij zei:
Ik ben Jozef, jullie broeder die jullie verkocht hebben naar Egypte.
Maar nu, wees niet bekommerd
laat het niet verschrikkelijk zijn in jullie ogen
dat jullie mij hierheen verkocht hebben
want tot behoud van leven heeft God mij voor jullie uit gezonden.
Een tweetal jaren is er midden op de aarde nu al honger
en nog vijf jaar zal er niet geploegd en geoogst kunnen worden.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

God heeft mij voor jullie uit gezonden
om voor jullie een rest op aarde veilig te stellen
om jullie in leven te houden, voor een groots ontkomen.
Nu dan, niet jullie hebben mij hierheen gezonden, maar God.
Hij heeft mij tot een vader voor Farao gemaakt:
tot heer over heel diens huis
en heerser over heel het land Egypte.
Haast je, ga op naar mijn vader en zeg tegen hem:
‘zo zegt je zoon Jozef:
God heeft mij gemaakt tot heer over heel Egypte.
Daal af naar mij, blijf niet stilstaan!
Je zult je vestigen in het land Gosen
je zult dichtbij mij zijn jij, je zonen en de zonen van je zonen
je kleinvee, je runderen en al wat je toebehoort.
En ik zal je daar verzorgen
want nog vijf jaar zal de honger duren.
Anders zul je verkommeren, je huis en al wat je toebehoort.’
Jullie ogen zijn het en de ogen van mijn broeder Benjamin
die zien dat het mijn mond is die tot jullie spreekt.
Meld mijn vader hoezeer ik van gewicht ben in Egypte
en alles wat je hebt gezien.
Haast je en laat mijn vader hierheen afdalen.

Zingen: Lied 87: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen en 4 allen (Th. J.M. Naastepad)
Schriftlezing: Genesis 45 : 14 – 28
14)
15)
16)

17)

Toen viel hij Benjamin zijn broeder om de hals, en hij weende
en Benjamin weende aan zijn hals.
Hij kuste al zijn broeders en weende bij hen.
Daarna spraken zijn broeders met hem.
Het [stem]geluid werd gehoord in het huis van Farao
men zei:
Jozefs broeders zijn gekomen!
Het was goed in de ogen van Farao en in de ogen van zíjn knechten.
Farao zei tot Jozef:
Zeg tot je broeders:
‘Dit moeten jullie doen:
bepak je lastdieren
en als je dan gaat en aankomt in het land Kanaän
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18)

19)

20)
21)

22)
23)

24)

25)
26)

27)

28)

neem dan je vader en jullie huishoudens mee
en kom naar mij.
Ik zal jullie het beste van het land Egypte geven
het fijnste van het land zullen jullie eten.’
- Aan jou [Jozef] is ’t bevolen: Dit moeten jullie doen:
Neem maar wagens mee uit het land Egypte
voor jullie kroost en jullie vrouwen
voer je vader erop mee en kom!
Je zult geen traan laten om je eigen spullen
want het beste van het land Egypte, dat is voor jullie.’
Zo deden de zonen van Israël het.
Jozef gaf hun wagens op bevel van Farao.
En hij gaf hun proviand mee voor onderweg.
Hun allen gaf hij één stel kleren extra de man
aan Benjamin gaf hij driehonderd stuks zilver en vijf stel extra kleren.
Voor zijn vader zond hij dit mee:
tien ezels, ze droegen het beste van Egypte
voorts tien ezelinnen, die droegen graan en brood
en spijze voor zijn vader voor onderweg.
Toen zond hij zijn broeders heen, en zij gingen.
Hij zei tegen hen:
Maak je niet druk onderweg!
Zo gingen ze op uit Egypte
en kwamen aan in het land Kanaän bij Jakob hun vader.
Ze meldden hem:
Jozef leeft nog!
Ja, hij is heerser over heel het land Egypte!
maar zijn hart bleef er koud onder
want hij geloofde hen niet.
Zij spraken tot hem alle woorden van Jozef
die hij tot hen had gesproken
Hij dan zag de wagens die Jozef had meegezonden om hem te vervoeren.
Toen leefde de geest van Jakob hun vader op.
Israël zei:
Genoeg
Jozef mijn zoon leeft.
Ik wil gaan en hem zien voordat ik sterf.

Zingen: Lied 87: 5 vrouwen, 6 mannen en 7 allen (Th. J.M. Naastepad)
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VERKONDIGING
Cantorij: Praise we the Lord van R. Elliott (1837-1914)
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 onderwijs Zambia
2e: Kerk
Orgelspel tijdens de collecte: Preludium over: Sei Lob uns Ehr dem höchsten Gut
Ludwig Krebs (1713-1780)
De kinderen komen terug in de kerk
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 1010: 1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen
Orgelspel: Uit de derde sonate in F Allegretto –
Carl Philip Emanuel Bach (1714-1788)

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum
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MEDEDELINGEN
Agenda
03-11-2019
05-11-2019
06-11-2019

08-11-2019
10-11-2019

15.00
14.30
10.00
14.00
15.30
10.30
16.00

Concert, Dorpskerk
Handwerken, KC
College van Kerkrentmeesters, Consistorie
GEEN MEELEZEN !!
Moderamen, Consistorie
Kerkpleinkring, Consistorie
Areopagus met Bastiaan Geleijnse

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
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 Jaap Hamburger, voorzitter van de
vredesorganisatie Een Ander Joods Geluid.
12:15 Orgelpunt met Dick Koomans
13:15 Cantate met Kees Schuurman
5 november 2019 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Mirjam Sloots / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 10 november 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst
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