ORDE VAN DIENST
voor de viering op
zondag 13 januari 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag van Epifanie ~

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Kinderkring
Crèche

: Ds. Niek Scholten
: Frijkje Bakker
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

(Grensrivier Mexico Verenigde Staten oktober 2018)

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Psalm 100: 1

Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

tekst Willem Barnard, melodie genève 1551 – Psalm 131

: 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: Psalm 100: 2 en 3
2

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’
3

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
2

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.
vervolg aanvangslied: Psalm 100: 4
4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
De gemeente gaat zitten

Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 296 (ged.)
2x zingen

tekst Sytze de Vries; melodie Willem Vogel

3

Zingen: Lied 526: 1 en 2

tekst Tom Naastepad, melodie Straatsburg 1545/Genève 1551

2

Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

4

Moment met de kinderen,
hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het tegenover de kerk gelegen
kerkelijk centrum.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 335 (3x zingen)

Schriftlezing: Lucas 3: 1-14
1

In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea
bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van
Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester
waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging
Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten
dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4zoals
geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
7
Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen:
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende
oordeel? 8Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij
jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen

5

kinderen van Abraham verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere
boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’
10
De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel
onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde
doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem:
‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is
opgedragen.’ 14Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’
Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem
genoegen met je soldij.’

Zingen: Lied 456b: 1,2 en 4

2

Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

Tekst Huub Oosterhuis, bij Lucas 3: 1-20, melodie Jaap Geraedts

4

‘Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ’t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.’
6

Schriftlezing: Lucas 3: 15-22
15

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de
messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt
iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van
zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met
vuur; 17hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij
bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’
18
Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het
goede nieuws. 19Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in
verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere
wandaden, 20voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij
Johannes opsloot in de gevangenis.
21
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden
was, werd de hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in de gedaante van een
duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in
jou vind ik vreugde.’

Zingen: Lied 456b: 7 en 8
7

Volk uitentreuren
gezeten in de nacht,
Gods woord zal u gebeuren
zolang gij Hem verwacht.
Sta te gebeuren,
kom, woord, in onze nacht.
8

Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.

VERKONDIGING

7

Zingen: Lied 346: 1-6

3 en 4

Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water:
dat volk van God zijn wij.
Wij werden nieuw geboren
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.

Tekst Huub Oosterhuis, melodie Jaap Geraedts

5 en 6

Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd.
Gestorven voor de zonde,
in Jezus’ bloed vereend
en met elkaar verbonden,
levend voor God alleen.

8

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven in twee rondgangen: 1e Kerk / 2e Nederlands
Bijbelgenootschap Geen contant geld mee?
Kijk verderop in de liturgie hoe u met uw smartphone kunt geven.
De kinderen komen terug in de kerk
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we

Slotlied (staande): Lied 653: 1, 3 en 7

Tekst Ad den Besten, melodie Georg Neumark

9

7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Zegen, beantwoord met door allen gezongen:
Orgelspel

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

10

MEDEDELINGEN
Agenda
13-01-2019
14-01-2019
15-01-2019
16-01-2019
17-01-2019

15.00u Orionis Kwartet – pianokwartetten Brahms en Mozart –
Dorpskerk www.dorpskerkbloemendaal.nl
14.00u Bestuursvergadering Sierlijke Kroon - KC
15.00u Zin in Ouderdom – KC
20.00u Kerkenraad – Consistorie
09.30u Consistorieoverleg – consistorie
14.00u Meelezen - KC
14.30u Sierlijke Kroon - KC
Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL

Geven aan de collecte met smartphone
Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen
we steeds vaker met de pinpas en smartphone.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het voor mensen
moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de
dienst.
Daar hebben we nu een oplossing voor: digitaal collecteren met een smartphone.
In een notendop: je downloadt een app, stelt deze in en wanneer de collectezak
langskomt, haal je je telefoon erlangs. Let op dat bluetooth aan staat op je telefoon
en...je gift aan de collecte is gedaan. Dit systeem gebruiken we naast de gewone
manier van collecteren. Je kunt ook voor de 2 collectes tegelijk geven. Doneren met
contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven.
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt-app
nodig. Ga naar de appstore of google play store om de app te installeren.
Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven .
Je kan op een later moment je verdere registratie en bankmachtiging afronden.
Voor meer informatie kijk op: www.givtapp.net
Zin in ouderdom
Op dinsdag 15 januari komen we weer bij elkaar in het Kerkelijk Centrum om
15:00 uur. Iedereen is welkom, u hoeft zich niet op te geven.
Als u prijs stelt op vervoer, dan graag doorgeven aan het kerkelijk Bureau.
Meer informatie bij ds. Juup van Werkhoven-Romeijn,
juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl.
Data van de volgende bijeenkomsten: 19 februari en 26 maart.
Zangmiddag
Op dinsdag 22 januari organiseren we op veler verzoek een zangmiddag in de kerk.
De middag begint om 15:00 uur. We zingen geliefde, oude vertrouwde en mooie
nieuwe liederen uit verschillende bundels:
11

de Hervormde bundel van 1938, Johannes de Heer, Liedboek voor de kerken van
1973, het nieuwe liedboek van 2013.
Suggesties zijn zeer welkom, u kunt uw favoriete kerkliederen doorgeven aan Juup
van Werkhoven (juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl) of Agnes van
Bekkum (agnesvanbekkum@gmail.com), graag vóór 14 januari. Opgave voor de
zangmiddag is niet nodig, hoe meer zielen, hoe meer zangvreugd.
Als u vervoer nodig heeft, kunt u dat doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.
Sierlijke Kroon
Op 17 januari is de eerste bijeenkomst van de
Sierlijke Kroon in 2019.
Mw. Astrid Hart, directeur van Van der Pigge, komt
ons vertellen over Drogisterij A.J. van der Pigge,
anno 1849.
Aanvang: 14.30 uur in het Kerkelijk Centrum,
Kerkplein 20.
Iedereen is van harte welkom!!
Voor vervoer kunt u bellen naar: Nelleke den Dekker  525 35 77 of
Aagje Scheeres  537 61 43
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
zondag 13 januari 2019
09:30 Muziek
09.50 Opmaat
10.00 Live kerkdienst met ds. Niek Scholten
11:15 Hemelse Modder
12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman
13:15 Surprise
14:15 Aangeraakt
15 januari 2019 Alle-Dag-Kerk uitzending
12.00 Muziek
12.25 Evangelist Jurjen ten Brinke, Amsterdam
13.30 Einde

Dienst zondag 20 januari 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: dr. Ad van Nieuwpoort
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