ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 17 maart 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 2e Zondag van de 40-dagentijd ~

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Vleugel
Fluit
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Mini Hulscher
: Carolien Oosterhof
: Agnes van Bekkum
: Jasperina Verheij
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Muziek op de vleugel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 536: 1 en 2
Alles wat over ons geschreven staat…
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 536: 3 en 4
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid…

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 368d
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding…
Zingen: Lied 8a: 1-4
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam…
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 333 (3x zingen)
Kom Geest van God…
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Schriftlezing: II Koningen 4: 8 – 17
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

En het geschiedde op een dag:
Elisa trok langs Sunem.
Daar was een grote vrouw
die er bij hem op aandrong om brood te eten.
Het geschiedde nu, zo dikwijls hij langskwam
dat hij daarheen uitweek om brood te eten.
Ze zei tot haar man:
Zie toch, ik weet
dat hij een heilige man Gods is,
die steeds bij ons langskomt.
Laten we toch een klein gemetseld bovenvertrek maken
en daar voor hem een bed, tafel, stoel en een kandelaar gereed houden.
En het zal geschieden dat wanneer hij bij ons komt
dat hij daarnaar uitwijkt.
En het geschiedde op een dag
dat hij daarheen kwam,
uitweek naar het bovenvertrek
en daar ging liggen.
Toen zei hij tot zijn jongen Gehazi:
Roep deze Sunamitische!
En hij riep haar
en zij ging voor zijn aangezicht staan.
En hij zei tot hem:
Zeg toch tot haar:
Zie, je bent vol zorg geweest met al deze zorg.
Wat kan er voor jou gedaan worden?
Is er iets om voor jou te spreken tot de koning
of tot de legeroverste?
Maar zij zei:
Te midden van mijn volk woon ik.
Hij zei:
Wat kan er dan voor haar gedaan worden?
Gehazi zei:
Treurig genoeg heeft zij geen zoon
en haar man is oud.
Hij zei:
Roep haar!
Hij riep haar
en zij ging staan in de deuropening.
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16)

Hij zei:
Op deze tijd, over een jaar, zal jij een zoon omhelzen!
Zij zei:

17)

Neen heer, jij man Gods,
lieg niet tegen jouw dienstvrouw!
Maar de vrouw werd zwanger
en baarde een zoon, op deze tijd, een jaar later,
zoals Elisa tot haar had gesproken.

Intermezzo: M. Marais - Les folies d’Espagne
Schriftlezing: II Koningen 4: 18-37
18)

19)

20)

21)

22)

23)

En het kind werd groot
en het geschiedde op een dag
dat het uitging naar zijn vader,
naar de maaiers.
En het zei tot zijn vader:
Mijn hoofd, mijn hoofd!
En hij zei tot een jongen:
Draag hem naar zijn moeder!
Hij droeg hem
en bracht hem naar zijn moeder.
Tot de middag zat hij op haar knieën
en hij stierf.
Zij ging naar boven
en legde hem op het bed van de man Gods,
sloot achter hem af
en ging naar buiten.
Zij riep tot haar man
en zei:
Zend voor mij toch één van de jongens
en één van de ezelinnen,
dat ik naar de man Gods ren.
Daarna zal ik terugkeren.
Hij zei:
Waarom ga jij vandaag naar hem toe?
Het is geen nieuwe maan en het is geen sabbat.
En zij zei:
Vrede!
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

En zij zadelde de ezelin
en zei tot haar jongen:
Drijf en ga!
Rem mij niet af in het rijden
behalve als ik het tot je zeg.
Zij ging
en kwam bij de man Gods,
op de berg Karmel.
En het geschiedde toen de man Gods haar van verre zag,
dat hij tot Gehazi, zijn jongen, zei:
Zie, daar is de Sunamitische!
Nu, ren haar toch tegemoet
en zeg tot haar:
Vrede met jou?
Vrede met je man?
Vrede met je kind?
Zij zei:
Vrede!
En zij kwam bij de man Gods op de berg
en greep zijn voeten vast.
Gehazi naderde om haar weg te stoten.
Maar de man Gods zei:
Laat haar
want haar ziel is bitter in haar
al heeft JHWH het voor mij verborgen
en het mij niet gemeld.

Zij zei:
Heb ik een zoon gevraagd van mijn heer?
Heb ik niet gezegd:
Misleid me niet?
Hij zei tot Gehazi:
Omgord je lendenen,
neem mijn staf in je hand
en ga!
Vind je iemand,
zegen hem niet.
En als iemand jou zegent,
antwoord hem niet.
Leg mijn staf op het aangezicht van de jongen!

5

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

Maar de moeder van de jongen zei:
Bij het leven van JHWH
en bij het leven van jouw ziel,
ik zal je niet verlaten!
Toen stond hij op
en volgde haar.
Gehazi ging voor hun aangezicht uit
en legde de staf op het aangezicht van de jongen.
Maar er kwam geen geluid en geen reactie.
Hij keerde terug, hem tegemoet,
deelde het aan hem mee en zei:
De jongen is niet ontwaakt.
En Elisa kwam in het huis,
en zie: de jongen was dood,
neergelegd op zijn bed.
En hij kwam
en sloot de deur achter hen beiden.
En hij bad tot JHWH.
Hij ging op, legde zich op het kind,
hield zijn mond op zijn mond,
zijn ogen op zijn ogen,
zijn handen op zijn handen
en boog zich over hem heen.
En het vlees van het kind werd warm.
En hij keerde zich om en ging in het huis
één keer herwaarts en één keer derwaarts
en hij ging op en boog zich over hem heen.
De jongen niesde de jongen tot zevenmaal toe
en de jongen deed zijn ogen open.
Hij riep Gehazi en zei:
Roep deze Sunamitische!
Hij riep haar
en zij kwam tot hem.
Hij zei:
Draag je zoon!
En zij kwam, viel voor zijn voeten
en wierp zich ter aarde.
Zij droeg haar zoon
en ging naar buiten…

Intermezzo: M. Marais - Les folies d’Espagne
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VERKONDIGING
Intermezzo: J. van Eyck - Engels Nachtegaaltje
Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4
Hij die de blinden weer liet zien…
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven:
1e: Kerk
2e: Hospice Haarlem
Geen contant geld mee? Kijk verderop in de liturgie hoe u met uw smartphone kunt
geven voor beide collectes.
Intermezzo tijdens de collecte: J.M. Hotteterre een combinatie van enkele preludes in G
De kinderen komen terug in de kerk
Zingen bij een gedachtenis: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf…
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we Lied 367B
Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Slotlied (staande): Gezang 219: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB 1973)
Zingt ten hemel toe…
Zegen, beantwoord met door allen gezongen:
Muziek op de vleugel

7

MEDEDELINGEN
Agenda
17-03-2019
19-03-2019
20-03-2019
21-03-2019

16.00
15.00
20.00
14.00
19.30
14.30
20.15

Filmvertoning Het wonder van Bloemendaal, KC
Zangmiddag in de Dorpskerk
Kerkenraadsvergadering, Consistorie
Consistorieoverleg, Consistorie
Vesper in de 40-dagentijd, Dorpskerk
Sierlijke Kroon, KC
Filosofiekring, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Geven aan de collecte met uw smartphone
Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend.
Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en
smartphone. Deze ontwikkelingen maken het moeilijker
om mee te doen met de collecte tijdens de dienst. Daar hebben we nu een oplossing
voor: digitaal collecteren met uw smartphone.
In een notendop: u downloadt een app, stelt deze in voor beide collectes en wanneer
de eerste collectezak langskomt, haalt u uw telefoon erlangs. Let op dat bluetooth
aan staat op uw telefoon en...uw gift aan de collecte is gedaan. Dit systeem
gebruiken we naast de gewone manier van collecteren. U kunt ook voor de 2
collectes tegelijk geven. Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd
mogelijk blijven.
Als u gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heeft u de Givt-app
nodig. Ga naar de appstore of google play store om de app te installeren. U kan na
het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven . U kunt op
een later moment uw verdere registratie en bankmachtiging afronden.
Voor meer informatie kijk op: www.givtapp.net
VESPERS in de 40-dagentijd met als Thema: ‘Wees mens!’
Ook dit jaar willen we weer samen opgaan naar Pasen, door elke week samen een
vesper te vieren. Van oudsher is dit in de kerk een periode van bezinning.
De vespers hebben dan ook een wezenlijk ander karakter dan de erediensten op
zondag: eenvoud, stilte en bezinning staan centraal. Er is geen preek, maar een
langere stilte. En er is mooie muziek. Vanaf woensdag 6 maart tot en met woensdag
10 april is er iedere week om 19.30 uur een Vesper in de Dorpskerk.
Er zijn géén maaltijden voorafgaand aan de vespers.
We hopen dat velen van u aan de vespers deelnemen.
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Dinsdag 19-03-2019 / 15.00 / Zangmiddag in de Dorpskerk
Houdt u van zingen? Kom dan naar de zangmiddag op dinsdag 19 maart a.s.
We zingen geliefde, oude vertrouwde en mooie nieuwe liederen uit verschillende
bundels: de Hervormde bundel van 1938, Johannes de Heer, Liedboek voor de
kerken van 1973, het nieuwe liedboek van 2013.
Opgave voor de zangmiddag is niet nodig.
Donderdag 21-03-2019 / 14.30 / Sierlijke Kroon/ Veiligheid in en om het huis
Twee agenten van Kennemerland geven tips over een zo veilig mogelijk leefpatroon
rondom ons huis en daar buiten. We komen op donderdag 21 maart samen in het
Kerkelijk Centrum. Het belooft een boeiende middag te worden.
Voor vervoer kunt u contact opnemen met Aagje Scheeres: 5376143 of met
Nelleke den Dekker: 5253577.
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder: presentator Colet van der Ven gaat in gesprek met Joep
Dohmen, emeritus-hoogleraar wijsgerige en praktische ethiek aan de
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
12:15 Musica Religiosa Orgelradio
13:15 Surprise met Henk Kortschot
14:15 Dichtwerk met Leny Deurloo: Thema: Geur van de lente…
19-03-2019 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Mgr. Dr. Dick Schoon / Organist: Rob van Dijk
20 maart 2019
19:15 Muziek
19:30 Vesper in de 40-dagentijd
20:00 Einde
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Vesper in de 40-dagentijd
Woensdag 20 maart 2019 in de Dorpskerk
Aanvang 19.30 uur
***
Dienst zondag 24 maart 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Rob Visser
3 e zondag van de 40-dagentijd
Inzameling van artikelen voor de voedselbank
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