
        ORDE VAN DIENST   
              voor de viering op  
        Zondag 15 december 2019 
            in de Dorpskerk 
            aanvang: 10.00 uur 

 

         ~ 3 e Zondag van Advent  ~ 
 

 Voorganger   : Juup van Werkhoven- Romeijn 
 Ouderling van dienst  : Mini Hulscher 
 Diaken   : Monique Brink 
 Organist   : Dirk Out 
 Kinderkring   : Voor alle kinderen van de basisschool 
 Crèche   : Voor kinderen van 0-4 jaar 
 

 
Orgelspel 
 

INTREDE       (de gemeente gaat staan) 
 

Aanvangslied: Psalm 146: 1, 2 en 3 

Moment van stilte 

 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van de Heer Jezus Christus  

Allen  :Amen.  
 

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 146: 4 en 5 
 

Gemeente gaat zitten 
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Gebed van opgang 

 

Gemeente zingt:   2 x zingen    (t: G.J. de Bruin; m: J. Berthier) 

 

Zingen: Lied 441: 1, 3 en 5 

DE HEILIGE SCHRIFT 

 

Moment met de kinderen, aansteken drie adventskaarsen met een liedje 

 

Inleiding op het thema van de dienst 

 

Zingen: Lied 335 (3x zingen) 

 

Schriftlezing: Micha 6: 1-8 

 

1) Hoor toch wat de HEER zegt! 

 Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn. 
2) Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, 

 hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. 

 De HEER heeft een geschil met zijn volk, 

 hij klaagt Israël aan: 

3) ‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? 

 Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! 

4) Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. 

 Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan. 

5) Ben je dan vergeten, mijn volk, 

 wat Balak besloot, de koning van Moab, 

 wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? 

 Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? 

 Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’ 

6) ‘Wat kan ik de HEER aanbieden, 

 waarmee hulde brengen aan de verheven God? 

 Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, 

 zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 

7) Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, 

 met olie, stromend in tienduizend beken? 

 Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, 

 de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 

8) Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 

 je weet wat de HEER van je wil: 

 niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 

 en nederig de weg te gaan van je God. 
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Zingen: Lied 912: 1-6 

Evangelielezing: Matteüs 11: 2-11 

 

2) Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, 

 stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe  

3) met de vraag:  

  ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’  

4) Jezus antwoordde:  

  ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien:  

5)  blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met  

  huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen,  

  doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws  

  bekendgemaakt.  

6)  Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’ 

7) Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: 

  ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken?  

  Naar het wuiven van het riet in de wind?  

8)  Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging?  

  Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen.  

9)  Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet?  

  Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet.  

10)  Hij is degene over wie geschreven staat:  

  “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” 

11)  Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren  

  zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper;  

  maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. 

 

Zingen: Lied 446: 1. Allen, 2. Vrouwen, 3. Allen, 4. Mannen, 5. Allen 

 

 

 

OVERDENKING 

 

Zingen: Lied 452: 1, 2 en 3 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 

1e: Stichting Baanfonds 

2e: Kerk 

http://www.givtapp.net/
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Orgelspel tijdens de collecte: Delen uit Noël X van Louis Claude d’Aquin (1694-1722) 

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

afgewisseld met gezongen:                       

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied (staande): Lied 435: 1, 2 en 3 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen 

 

Orgelspel: Improvisatie over ‘Once in Royal Davids City’ 

 

 

 

        *** 
 

Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten 

bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum  
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

18-12-2019 18.00 Juniortafel 

19-12-2019 14.30 Kerstviering Sierlijke Kroon, KC 

  20.15 Filosofiekring, KC 
   

                                Voor meer informatie zie de website: 

           WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 

HOERA HET IS ADVENT 

Kom elke dag naar de Advents-hut van Bloemendaal! Drie weken lang lezen elke dag 

om 17.00 uur bekende en onbekende Bloemendalers een verhaal of een gedicht bij het 

wintervuur. Met muziek, warme wijn en chocola. 

Wintervuur, Elke dag om 17.00 uur van 1-24 december 2019 (de gehele adventsperiode) 

In de winkelstraat voor Fleurie, Bloemendaalseweg 4. 
 

Kom je ook meezingen met het kinderkerstkoor? 

Ieder kind vanaf groep 3 is hartelijk welkom om mee te 

zingen in het kinderkerstkoor. 

We zingen op Eerste Kerstdag tijdens de 

kerstochtenddienst met ds. Ad van Nieuwpoort in de 

Dorpskerk van Bloemendaal. Aanvang 11.00 uur. We 

zingen de liedjes van de schoolkerstvieringen. Wel graag even opgeven of je meedoet 

via de mail agnesvanbekkum@gmail.com 

Vermeld je naam, leeftijd en in welke groep je zit.  

We oefenen één keer, op zaterdag 21 december  15.30 – 16.45 uur in de Dorpskerk. 
 

Een uitnodiging voor alle kerstzangliefhebbers 

Elk jaar wordt er uitgebreid kerst gevierd in en om 

onze prachtige Dorpskerk.  

Elk jaar een groot feest om mee te maken.  

Dit jaar is weer gekozen voor heel veel samenzang. 

Onder leiding van Philien en Agnes gaan we de 

meest bekende kerstliederen zingen in de kerktuin 

voor aanvang van de kerstnachtdienst.  

Daar hebben we wel een ondersteunend koor op het podium bij nodig dat de mensen 

mee kan nemen in de samenzang. Het begint op kerstavond rond 20.00 uur en duurt 

een half uur. 
  

Wie vindt het leuk om mee te doen? Het gaat om zeer bekende kerstliederen en 

een enkele zeer bekende Carol. De repetitie voor dit gebeuren is op zondagmiddag 

22 december om 15.30 uur in onze Dorpskerk en zal ca. anderhalf uur duren met 

uiteraard een kop koffie en wat lekkers. 

Opgeven graag bij Philien Schouten: stobb105@planet.nl of bij 

Agnes van Bekkum: agnesvanbekkum@gmail.com 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
mailto:agnesvanbekkum@gmail.com
mailto:stobb105@planet.nl
mailto:agnesvanbekkum@gmail.com
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Geven met uw smartphone 

Wellicht is het u opgevallen dat er mensen tijdens de dienst 

aan de collecte geven met hun smartphone. Deze nieuwe 

manier van geven werkt gewoon naast contant geld en heeft 

veel voordelen. Zo bent u  niet beperkt door wat u aan contant geld bij u hebt én 

krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is 

voor de belasting). Maar bovenal hoeft u voor de dienst niet meer na te denken of u 

genoeg contant geld bij u hebt. 
 

Eenvoudig en anoniem 

Het gebruik van de Givt-app is simpel en eenvoudig en helemaal anoniem.  

U opent de app, selecteert het bedrag en haalt je telefoon langs de collectezak of -

mand. De kerk krijgt alleen de totale opbrengst van alle givten te zien.  
 

App downloaden 

Wilt u ook op deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op 

www.givtapp.net/download . Je kan na het downloaden direct je e-mailadres 

invoeren en beginnen met geven. Je kan op een later moment je verdere registratie 

afronden. 

 

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek 

09:50 Opmaat met Juup van Werkhoven 

10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Juup van Werkhoven 

11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt Marieke van der Velden 

12:15 Orgelpunt met Kees Schuurman 
 

  

17 december 2019 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Ds. Annette Driebergen / Organist: Rob van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiobloemendaal.nl/
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RADIO BLOEMENDAAL is op zoek naar: Omroepers  (m/v) 
voor de uitzending op dinsdag.  
Zij/ Hij maakt deel uit van een team van 5 technici en 3 omroepsters. 
De uitzendingen van de Alle Dag Kerk- diensten zijn op dinsdag van  
12:00 tot 13:30 uur.  
 
Inlichtingen bij bureau Radio Bloemendaal 
Tel. 023 - 7370098  
e-mail: bureau@radiobloemendaal.nl 

 

 

 

 

 

Dienst zondag 22 december 2019 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur 

Voorganger: Juup van Werkhoven 

 

M.m.v. Het Kleinkoor o.l.v. Peter Folstar 

Festival of Lessons and Carols 

 

4e Zondag van Advent 

 

* 
Voor de dienst is er inzameling van artikelen voor de voedselbank 

 

 

  

 

 

 
 

 

 


