
 

 

Liturgie kerkdienst  
Wijkgemeente Dorpskerk Bleiswijk 

Zondag 7 november 2021 
11.00 uur: ds. G.J. van Beek  

uit Nieuw Lekkerland 
19.00 uur: ds. G. van Velzen  

uit De Lier 
 

 
ER IS GEEN AANMELDING VOORAF MEER NODIG 
Maar… zeker nu het aantal corona-besmetiingen weer oploopt, 
houden we rekening met elkaar, in het bijzonder met kwetsbare 
mensen en met mensen die zich zonder anderhalve meter afstand niet 
veilig voelen. Daarom staan de rijen stoelen in de kerk verder uit 
elkaar dan in de oude situatie. U/jij mag aansluiten, maar bent ook vrij 
om een stoel (of twee) tussenruimte te houden. Met de bekende rode 
kaartjes kunt u/jij zelf aangeven graag wat ruimte te houden. 
Bij mogelijk op Covid 19 wijzende klachten bij onszelf of in onze  
naaste omgeving blijven we uiteraard thuis. 
 
Het blijft voor iedereen vreemd en onwennig en we hebben elk onze 
eigen gevoelens. Daarom: WEES MILD, VRIENDELIJK EN GEDULDIG  
VOOR ELKAAR! Samen vinden we er een goede weg in!  
 
KINDERKERK  
Er is weer elke week kinderkerk en oppas. Ben je er bij? 
 
UITZENDING VIA LIVESTREAM 
Beiden kerkdiensten worden uitgezonden via de livestream.  
Makkelijk te vinden via de website Kerkdienstgemist.nl of de link op de 
link op www.dorpskerkbleiswijk.nl 
                                               
COLLECTEN 
In de kerk staan bij de uitgang mandjes voor de collecten. Ook via 
de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven.  
Mogen we ook op uw/jouw bijdragen blijven rekenen? 

ORDE VAN DIENST zondag 7 november, 11.00 uur 

voorganger: ds. G.J. van Beek 
 
Orgelspel - Welkom en mededelingen 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Aanvangstekst: Spreuken 8: 34 t/m 38 (NBV)  
Zingen: Psalm 1: 1 en 2  
Gebed om ontferming en om de Heilige Geest 
Kinderlied: God zal met ons zijn   (ELB 434A) 
Schriftlezingen: Jeremia 29: 11 -14a (NBV)  
   Matteüs 13: 44 t/m 46 en 53 t/m 58 (NBV)  
Zingen: Gezang 326: 1, 2 en 5  
Verkondiging 
Zingen Gezang 466: 1 en 3  
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’   
Aankondiging collecten: ZWO Home Sweet Home en Kerk  
Zingen: Psalm 103: 4 en 9 (staande) 
Zegen (beantwoord met samen gezongen 3x ‘amen’)  - Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVONDDIENST MET DS. VAN VELZEN 
Om 19.00 uur begint de avonddienst, waarin ds. G. van Velzen uit 
De Lier hoopt voor te gaan. Voor deze dienst was nog geen liturgie 
binnen toen we deze liturgiebrief verstuurden. 
De gezongen liederen in deze dienst zijn uit het Liedboek voor de 
kerken. Als u dat bij de hand heeft, zou het moeten lukken… 
 
WE WENSEN ELKAAR GEZEGENDE DIENSTEN TOE! 
 

http://www.dorpskerkbleiswijk.nl/
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Bijbellezingen zondagmorgen 7 novembers, 11.00 uur 
 
Jeremia 29: 11 -14a (NBV)  
11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie 
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven. 12Jullie zullen Mij aanroepen en weer tot Mij gaan 
bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. 13Jullie zullen Mij zoeken en 
ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14Ik zal 
me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en Ik zal in je lot 
een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en 
plaatsen waarheen Ik je verdreven heb – spreekt de HEER – en je 
laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit Ik je heb laten wegvoeren. 
 
Matteüs 13: 44 t/m 46 en 53 t/m 58 (NBV)  
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die 
verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem 
opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die 
akker. 45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een 
koopman die op zoek was naar mooie parels. 46Toen hij een 
uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en 
kocht die parel. 
 
53Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, verliet Hij die 
plaats. 54Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de inwoners 
onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en 
zeiden: ‘Hoe komt Hij aan die wijsheid en hoe kan Hij die wonderen 
doen? 55Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn 
moeder, en Jakobus, Josef, Simon en Judas, dat zijn toch zijn 
broers? 56En wonen zijn zussen niet allemaal bij ons? Waar heeft Hij 
dat alles dan vandaan?’ 57En ze namen aanstoot aan Hem. Maar 
Jezus zei tegen hen: ‘Een profeet wordt overal erkend behalve in zijn 
vaderstad en in zijn eigen familie.’ 58En Hij verrichtte daar niet veel 
wonderen, vanwege hun ongeloof. 
 
Liederen zondagmorgen 7 november, 11.00 uur 
 
Psalm 1: 1 en 2  
Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 

noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
 
Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
 
Kinderlied: God zal met ons zijn (ELB 434A) 
 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuël. 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 
Jezus is de bron waardoor je leven mag. 
Ja, Hij is de vriend bij wie je schuilen mag. 
Al maken we fouten, maar hebben berouw, 
Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw. 
 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuël. 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 
Jezus is de Koning van ons mensen klein, 
wil voor ons de Redder van de wereld zijn. 
Hij vraag Hem te volgen, in Zijn spoor te gaan, 
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam. 
 
God zal met ons zijn, 
God is Immanuël. 
God zal met ons zijn, 
de God van Israël. 
 



Gezang 326: 1, 2 en 5  
 
 Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

 
O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Gezang 466: 1 en 3  
 
Als God, mijn God, maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een englenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 
 
Ik heb mijn God, dat is genoeg, 
ik wens mij niets daarneven. 
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, 
is mij in Hem gegeven: 
mijn hoogste goed, mijn troost in smart, 
het enig rustpunt van mijn hart, 
mijn eeuwig licht en leven. 

 
Psalm 103: 4 en 9  
 
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des HEREN saam. 
Lof zij de HEER in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 
 
 
 
de schat / parel in de akker 
een gelijkenis van Jezus uit Matteüs 13 
 
 
 


