ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 9 december 2018
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 2e Zondag van Advent ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
M.m.v.
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Frijkje Bakker
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Het Kleinkoor o.l.v. Peter Folstar
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Marc Chagall - Boaz en Ruth

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 221: 1 en 2

2.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Moment van stilte
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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 221: 3
3.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

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.
Hierna gaat de gemeente zitten
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Gebed van Opgang
Zingen: De wereld wacht…

(t: G.J. de Bruin; m: J. Berthier)

Kleinkoor en Gemeente zingen: Lied 25B
Koor:

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Allen:

Koor:

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik, een leven lang.

Allen:

Koor:

Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Allen:
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Koor:

Gij geeft Uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.

Allen:

Moment met de kinderen, aansteken twee adventskaarsen met een liedje
Ad van Nieuwpoort

Wij

zijn op weg naar

waar

Da- vid speelt zijn lied

Daar

ho- ren wij een

van vrede, hoor
2.

Bethlehem

je

nieuwe stem

‘t

niet?

Dit huis dat is een huis van brood
waar niemand angstig is
In dat huis is plaats voor klein en groot
daar is geen droefenis.
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3.

Waar Rachels schreeuwen werd gehoord
vol pijn en barensnood
Hoor je nu een vrolijk liefdeswoord
Ruth vindt een bondgenoot

4.

Ga mee op weg naar Bethlehem
laat los wat jou benauwt
En luister naar die ene Stem
die zorgt dat jij vertrouwt

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: Rut 3: 1-7
1)

2)

Naomi, haar schoonmoeder, zei tot haar:
Mijn dochter
zou ik voor jou niet een plek van rust zoeken
waar je het goed hebt?
Welnu, hoort hij niet tot onze bloedvriendschap
die Boaz, bij wiens meisjes je bent geweest?
Zie, hij gaat wannen de dorsvloer van gerst,
vannacht.
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3)

4)

5)
6)
7)

Zo baad je, en zalf je, doe je kleed om
en daal af naar de dorsvloer.
Maak je niet bekend aan de man
voordat hij eten en drinken beëindigd heeft.
En het zal geschieden:
als hij zich neerlegt
is je de plaats bekend waar hij zich neerlegt.
Dan kom je, ontbloot zijn voetenplek en leg je je neer.
Hij zal jou dan meedelen wat je moet doen.
Zij zei tot haar:
Alles wat jij tot me zegt zal ik doen.
Zij daalde af naar de dorsvloer
en deed alles wat haar schoonmoeder haar had geboden.
Boaz at en dronk, hij deed zich zijn hart te goed.
Toen kwam hij zich neerleggen
aan de rand van de korenhoop.
Zij kwam stilletjes,
ontblootte zijn voetenplek en legde zich neer.

Zingen: Lied 448: 1, 2, 3, 4
Allen:

Koor:
2.

gij die hier woont in 't dal der tranen
en van de schaduwen des doods,
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots
Hij zich zijn witte weg zal banen.
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Allen:

Koor:
4.

Geen liefde gaat er meer verloren,
de onderdrukking is voorbij,
de dood is dood, nu juichen wij,
er is een kind voor ons geboren.

Schriftlezing: Rut 3: 8-18
8)

9)

10)

En het geschiedde halverwege de nacht,
dat de man opschrok en zich wilde omdraaien
en zie: er ligt een vrouw bij zijn voetenplek.
Hij zei:
Wie ben jij?
Zij zei:
Ik ben Rut, je dienares.
Spreid toch je vleugels uit over je dienares,
je bent immers een losser.
Hij zei:
Gezegend ben je door JWHW, mijn dochter.
Met je laatste blijk van trouw heb je beter nog gedaan
dan met de eerste,
door niet achter de jongemannen aan te gaan,
arm of rijk.
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11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

Welnu, mijn dochter, vrees niet.
Alles wat je zegt wil ik voor je doen,
want in heel de poort van mijn volk is bekend
dat jij een krachtige vrouw bent.
Welnu, het is waar, ik ben losser,
maar er is nog een losser, nader dan ik.
Vernacht deze nacht
en het zal geschieden in de morgen,
Lost hij jou, goed, laat hem lossen;
behaagt het hem niet je te lossen,
dan, zo waar JHWH leeft, los ik je.
Leg je dus neer tot de morgen.
Zij legde zich neer bij zijn voetenplek, tot de morgen,
maar ze stond op voor iemand zijn naaste kon herkennen.
Hij zei:
Laat niet bekend worden
dat een vrouw naar de dorsvloer kwam.
Hij zei:
Kom eens met die doek die je om hebt
en houd hem vast.
Zij hield hem vast en hij mat af zes maten gerst,
hij legde die op haar
en hij kwam de stad binnen.
Zij kwam bij haar schoonmoeder.
Die zei:
En, mijn dochter?
En zij deelde haar alles mee
wat de man voor haar gedaan had.
Ze zei:
Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven,
‘want’,
zei hij
‘kom niet leeg bij je schoonmoeder’.
Zij zei:
Ga zitten mijn dochter,
tot je bekend wordt hoe de zaak uitvalt,
want de man zal niet rusten
tot hij de zaak tot een einde heeft gebracht,
vandaag.
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Zingen: Lied 448: 5, 6, 7, 8, 9
Allen:

Koor:
6.

Allen:
7.

Koor:
8.

Allen:
9.

En alle andere vreemde namen:
die wonderlijke raadsman heet,
omdat Hij de geheimen weet
van hemel en van aarde samen.

En sterke God, die de gebeden
verhoren zal, die overwint.
Eeuwige vader heet dat kind,
en vorst van eindeloze vrede.

Dan zal de aarde voor ons allen
het land van melk en honing zijn,
het kind van God zal koning zijn,
nooit zal de troon van David vallen.

En alle, alle mensen samen,
die zullen voor zijn aangezicht
staan zingen in het grote licht.
En Hij kent allen bij hun namen.
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VERKONDIGING
Kleinkoor: Magnificat - Thomas Tallis (1505-1585)
My soul doth magnify the Lord:
and my spirit hath rejoiced in Gott my Saviour.
For He hath regarded the lowliness of his mandmaiden.
For behold from henceforth all generations shall call me blessed.
For He that is mighty hath magnified me:
and holy is his Name,
and his mercy is on them that fear Him: throughout all generations.
He hath shewed strength with His arm:
He hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat: and hath exalted the humble and meek.
He has filled the hungry with good things: and the rich he hath sent empty away.
He remembring his mercy hath holpen his servant Israel:
as het promised to our forefathers Abraham and his seed forever.
Glory be to the Father, and to the son, and tot he Holy Ghost.
As it was in the beginning, is no wand ever shall be, world without end.
Amen.
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor Amnesty International
Wist u dat u met de GIVT-app ook in één keer aan beide collecten kunt geven?
Dan hoeft u bij de uitgang niet opnieuw uw smartphone te pakken. Klik rechtsboven
in de app op het 1+ icoon en de tweede collecte kunt u toevoegen. Wist u dat u aan
de collecte kunt geven via de app Givt? Ga naar www.givtapp.net of download de
app in de appstore of google play store. Op www.kerkpleinbloemendaal.nl vindt u
alle informatie.
Kleinkoor: Lobsinget Gott, dem Hernn (Psalm 96) Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Lobsinget Gott, dem Herrn,
bringet ihm Ehre, rühmt und lobet allezeit seine Herrlichkeit!
Freut euch, ihr Himmel, du Erde , frohlocket, er ist dein Gott,
voller Güte und Gnade. Alleluja.
De kinderen komen terug in de kerk
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
afgewisseld met gezongen: lied 368 J

Slotlied (staande): Lied 444

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
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Zegen, beantwoord met door allen gezongen:
Orgelspel
Deurcollecte voor de Diaconie

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

Medewerkers voor de koffiedienst gevraagd
Wilt u graag iets doen in de kerk? De koffieschenkgroep kan nog nieuwe
medewerkers gebruiken. U bent van harte welkom voor deze dankbare taak.
Inlichtingen en opgave bij Heleen Nieman, (023) 524 2717,
e-mail: hnieman@solcon.nl

Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst
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MEDEDELINGEN
Agenda
12-12-2018
13-12-2018
16-12-2018

14.00
20.00
11.00
19.00
16.00

Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC
Bijbelklas, Consistorie
Vergadering Bestuur Sierlijke Kroon, KC
Kerst-meezing-viering, Dorpskerk
Areopagus met Franca Treur, Dorpskerk

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Amnesty Write for Rights
Vandaag, na afloop van de dienst, is er gelegenheid mee te doen aan de Amnesty
actie waarover u in het Maandbericht heeft kunnen lezen: brieven schrijven voor
mensenrechtenactivisten in verschillende landen. De focus ligt dit jaar op
vrouwelijke activisten die extra lijden onder ernstige mensenrechtenschendingen.
In het KC liggen voorgedrukte brieven klaar aan de regeringen van de
desbetreffende landen, die u kunt ondertekenen met uw naam, adres, woonplaats en
land. Daar vindt u ook de achtergrondinformatie over deze gevangenen en hun
adres, zodat u de gevangene een groet kunt sturen. Kaarten om een groet te schrijven
liggen er ook. Uw steun betekent heel veel voor hen!
Op maandag 10 december, de ‘verjaardag’ van de Universele Verklaring
van de Rechten van de
Mens wordt in de Lutherse
kerk, Witte Herenstraat 22
een Amnesty-manifestatie
gehouden, waar bekend
wordt gemaakt hoeveel
brieven er zijn geschreven
in Haarlem en omgeving
en worden foto’s getoond
van alle
schrijfbijeenkomsten.
Dus ook van de onze!
Voorafgaand aan deze bijeenkomst, vindt de traditionele fakkeltocht door de oude
binnenstad van Haarlem plaats. Elk jaar weer indrukwekkend om die stille stoet,
voorafgegaan door een trommelaar, met hun fakkels door de straten te zien gaan.
De start is om 16.45u op het voorplein van de Lutherse kerk.
U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen!
Schrijft u straks mee?
Nel van Wingerden, Amnestygroep Haarlem e.o.
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HOERA HET IS ADVENT
Kom elke dag naar de Advensthut van Bloemendaal! 3 weken lang, lezen elke dag
om 17 uur bekende en onbekende Bloemendalers en andere buitenlui een verhaal of
een gedicht bij wintervuur. Fijne muziek mag ook. Met warme wijn en chocola.
Wintervuur, Elke dag om 17.00 uur
Van 2-24 december 2018 (de gehele adventsperiode)
In de winkelstraat voor Fleurie, Bloemendaalseweg 4
Kom naar Areopagus met schrijfster Franca Treur
Ze was in één klap bekend in Nederland met haar debuutroman ‘Dorsvloer vol confetti’.
Een boek over een meisje dat opgroeit in Zeeland in een strenggelovig boerengezin.
Schrijfster Franca Treur. Ad van Nieuwpoort gaat met haar in gesprek over hoe het is
om een eigen levensverhaal in fictie om te zetten en wat er voor nodig is om een
volwaardige roman te schrijven. Maar het zal vanzelfsprekend ook gaan over haar
orthodoxe achtergrond en over hoe zij zich daar langzaam van losmaakte.
Zondag 16 december - 16.00-17.00 uur
Muziek: Amos Osterhaus zit aan de vleugel
Na afloop meet&greet!
Locatie: Dorpskerk Bloemendaal, Kerkplein 1
Toegang: uw gift. Of doe uw gift digitaal of met de Givtapp
Luister live via www.radiobloemendaal.nl
Koorleden gezocht voor kerstsamenzang Kerstavond
Zing mee met de samenzang voordat de kerstnachtdienst begint op kerstavond van
20.00-21.00 uur! Onder leiding van Philien Schouten en Agnes van Bekkum gaan
we de meest bekende kerstliederen zingen in de kerktuin voor aanvang van de
kerstnachtdienst.
Daar hebben we een ondersteunend koor op het podium bij nodig dat de mensen
mee kan nemen in de samenzang. Wie vindt het leuk om mee te doen?
Het gaat om zeer bekende kerstliederen en een enkele carol.
Informatie:
Repetitie: zaterdagochtend 22 december van 10.00-11.30 uur in de Dorpskerk.
Met uiteraard een kop koffie en wat lekkers.
U ontvangt van tevoren de muziek.
Opgeven: Philien Schouten, philien@planet.nl
of Agnes van Bekkum, agnesvanbekkum@gmail.com
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Uitzending Radio Bloemendaal 1116 AM of via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang
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 historicus Meino Schraal
12:15 Orgelpunt met Kees Schuurman
13:15 Surprise
14:15 Aangeraakt met Ineke Clement: Op weg naar Bethlehem 2018
11 december 2018 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Drs. Kees Bulens
Organist: Wim Magré
Zingen bij een eventuele gedachtenis:

3e Zondag van Advent
Dienst zondag 16 december 2018 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
Blokfluit - Jasperina Verheij

16

