
 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 17 november 2019 
 

 
 

 
 
 

Een dienst van Schrift en Tafel 
 
 
 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling 
Stéphan Thijs, diaken Marianne Immink 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 

 

VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen: lied/psalm 98: 1 en 3 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 
       
         We gaan zitten 
Gebed om ontferming en loflied 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
Loflied: lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7 ‘De aarde is vervuld’ 
 
Lied met de kinderen: lied 876: 1, 2 en 3 ‘Heel ons leven de gave van 
God’ 
 
Moment met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 

Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: 2 Koningen 2: 23-25 
Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende 
een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: ‘Kaalkop, 
kaalkop! Zet ’m op, zet ’m op!’ Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, 
vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen er twee 
berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden. 
Vanuit Betel trok Elisa naar de Karmel, en van daar keerde hij naar Samaria 
terug. 
 
Zingen: lied 943: 1, 5 en 6 ‘God gaat zijn ongekende gang’.  
 
Lezing: Filippenzen 4: 4-9   
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees 
over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw 
gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw 
hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, 
alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk 
is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en 
laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn. 
 
Zingen: lied 528: 1, 4 en 5 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ 
 
Verkondiging 
 
Zingen: lied 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN  
  
Dankgebed, voorbeden en stil gebed.  
De voorbeden worden steeds besloten met: zo bidden wij U samen:  

 
Allen:  

 
Mededelingen en bloemengroet 
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Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg 
de aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop op de 
collectezak.  
1. Ondersteuning diaconie Haarlem 

Diakenen en medewerkers van de diaconie ondersteunen mensen 
die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben of een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Mensen die in geldproblemen zitten of 
onvoldoende contacten hebben in de buurt om nog zelfstandig te 
wonen. De diakenen doen dit vanuit het besef dat we iets voor 
elkaar kunnen betekenen en hebben oog en oor voor mensen in 
nood. Daar waar regels en voorschriften andere instellingen 
verhinderen om te helpen, kan de diaconie soms uitkomst bieden. 
Helpt op plekken waar geen helper is. Helpt u de diaconie hierbij? 

2. Voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
 
DE TAFEL 
 
Bereiding van de tafel 
 
       We gaan staan 
 
Geloofsbelijdenis: lied 978 ‘Aan U behoort, O Heer der heren’  
        
       We gaan zitten 
 
Bij de tafel 
         Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 

Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
Voorganger: Verheft uw harten! 
Allen:  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 

         Allen: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 

Tafelgebed  
 
Vredegroet: we wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Delen brood en wijn 
Degene die glutenvrij moeten eten, kunnen bij de predikant een glutenvrije ouwel 
ontvangen  
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Dankgebed: Onze Vader 
 
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 
UW KONINKRIJK KOME, 
UW WIL GESCHIEDE 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID  
IN EEUWIGHEID. AMEN. 
 
Slotlied: lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

 

Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 

Mededelingen 
 
Koffie/theemiddag 
Dinsdag 19 november bent u tussen 14.00 en 15.30u welkom voor een 
kopje koffie of thee in het wijkgebouw van de Nieuwe Kerk aan het Nieuwe 
Kerksplein 28 
 
Vorming & Toerusting     De wet en het hart. Een avond over asielrecht. 
Burgemeester Jos Wienen, vanuit zijn vorige standplaats Katwijk bekend 
met vluchtelingenopvang en de daaraan verbonden discussies, ontving in 
2016 de VluchtelingenWerkAward voor 'Burgemeesters met lef'. Op 27 
november spreekt hij in de Nieuwe Kerk over de vragen rond asielrecht. 
Datum: woensdag! 27 november 2019, 20.00u  Plaats: Nieuwe Kerk   
Toegang: vrijwillige bijdrage 
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Wie was Jezus? 
De tekst van de lezing van ds. Rinze Marten Witteveen is beschikbaar voor 
wie het verhaal van 29 oktober nog eens wil nalezen, of wie er graag bij had 
willen zijn maar die avond verhinderd was. 
Wie zijn emailadres noteert op de lijst voor in de kerk, krijgt de tekst 
toegestuurd. 
 
Vanuit de broodbankcommissie 
Op de belevingmarkt tijdens de broodbankactie staat duurzaamheid 
centraal. Wij willen mensen laten breien of leren breien. Heeft u voor ons 
dikke breinaalden en restanten breiwol? Die gebruiken wij daar graag 
voor! U kunt de breinaalden en de wol afgeven bij Henk Vonk, tel 023-
5253978. U kunt het ook a.s. zondag 24 november inleveren in de kerk.  
Voor iedereen zijn er vandaag ook 1 of 2 raambiljetten voor de 
broodbankactie om mee te nemen.  
 
Interkerkelijke gezinsdienst Cruquius. 
Vanmiddag is er om 15 uur een interkerkelijke gezinsdienst voor mensen 
met een beperking in de Cruquiushoeve, Spieringweg 801, 2142 ED 
Cruquius. De voorganger is ds. J. van Aller. Met medewerking van 
Interkerkelijk koor Aalsmeer.  
 


