
     ORDE VAN DIENST   
          voor de viering op  
       Zondag 26 januari 2020 
          in de Dorpskerk 
         aanvang: 10.00 uur 

 

                 ~ 4e Zondag van Epifanie ~ 
 

Voorganger   : Ad van Nieuwpoort 
Ouderling van dienst  : Ton Bruggeman 
Diaken    : Ineke Abbekerk 
Organist     : Agnes van Bekkum 
Kinderkring   : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche    : Voor kinderen van 0-4 jaar 
 
Orgelspel 
 

Opgang       (de gemeente gaat staan) 
 

Aanvangslied: Lied 280: 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.  

 

vervolg aanvangslied:  Lied 280: 5, 6 en 7 

 

 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 
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Gebed van Opgang 

 

Gemeente zingt: Lied 514D 

 

Zingen: Lied 8A: 1-3 

 

Moment de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Inleiding op de schriftlezing 
   

Zingen: Lied 335 (3x zingen) 

 

Profetenlezing: Amos 9 : 11 – 15 (Herziene SV) 
 

11Op die dag zal Ik oprichten 

de vervallen hut van David. 

Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, 

en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, 

Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af; 
12zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken 

waarover Mijn Naam is uitgeroepen, 

spreekt de HEERE, Die dit doet. 
13Zie, er komen dagen, 

spreekt de HEERE, 

dat de ploeger de maaier zal ontmoeten 

en de druiventreder de zaaier, 

en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn 

en al de heuvels doordrenkt zullen worden. 
14Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. 

Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, 

zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, 

zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 
15Ik zal hen in hun land planten, 

en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, 

dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God. 

 

Zingen:  Lied 550: 1 
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Evangelielezing: Markus 5 : 21 - 43 

 

21) Toen Jezus met het schip overgestoken was, 

 opnieuw naar de overzijde, 

 kwam een grote schare bij hem samen. 

 Hij was bij de zee. 

22) Er kwam één van de voorgangers van de synagoge, genaamd Jaïrus, 

 en toen [deze] hem zag, 

 viel hij voor zijn voeten neer 

23) en smeekte hem dringend: 

  Mijn dochtertje is aan haar einde! 

  Kom, 

  leg haar de handen op 

  dat zij gered wordt 

  en leeft! 

24) Hij ging vandaar met hem mee 

 en de grote schare volgde hem 

 en drong tegen hem samen. 

25) Een vrouw die twaalf jaar bloedvloeiingen had 

26) en veel geleden had onder vele artsen 

 en alles wat haar ter beschikking stond daaraan had uitgegeven 

 terwijl niets gebaat had 

 en zij er alleen maar slechter van geworden was, 

27) begaf zich, 

 nadat zij van Jezus gehoord had,   

 in de schare 

 en raakte van achteren zijn kleed aan 

28) want,  

 zei ze, 

 als ik zijn kleren ook maar aanraak, 

 zal ik gered worden. 

29) En terstond viel de bron van haar bloed droog 

 en merkte ze aan haar lichaam  

 dat zij genezen was van haar martelgang. 

30) Terstond merkte Jezus bij zichzelf dat er kracht van hem was uitgegaan. 

 Hij keerde zich om in de schare en zei: 

  Wie heeft mijn kleren aangeraakt? 

31) Toen zeiden zijn leerlingen tot hem: 

  U ziet hoe de schare zich tegen u samendringt, 

  en dan zegt u: 

   Wie heeft mij aangeraakt? 

32) En hij keek rond om haar te zien 

 die dat gedaan had. 
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33) De vrouw nu vreesde en beefde, 

 ze wist wat er met haar gebeurd was, 

 kwam en viel voor hem neer 

 en zei hem de volle waarheid. 

34) Hij zei tot haar: 

  Dochter, 

  jouw vertrouwen heeft je gered. 

  Ga heen in vrede, 

  wees gezond, 

  weg van je martelgang. 

35) Terwijl hij sprak, 

 kwamen er van de synagogevoorganger zeggen: 

  Je dochter is gestorven, 

  wat val je de leermeester lastig? 

36) Maar Jezus die het woord dat gesproken werd hoorde, 

 zei tot de synagogevoorganger: 

  Vrees niet, vertrouw alleen! 

37) En hij liet niemand toe om samen met hem te volgen 

 dan Petrus en Jakobus en Johannes, 

 de broer van Jakobus. 

38) En zij kwamen bij het huis van de synagogevoorganger 

 en hij aanschouwde het luid misbaar en luid klagende en huilende mensen. 

39) Toen hij naar binnenging, 

 zei hij tot hen: 

  Waarom maken jullie zo'n luid misbaar 

  en klagen jullie? 

  Het kind is niet gestorven, maar slaapt. 

40) En zij lachten hem uit. 

 Hij wierp allen eruit, 

 nam de vader van het kind en de moeder 

 en die met hem waren 

 en ging naar binnen waar het kind was. 

41) Hij greep de hand van het kind  

 en zei tot haar: 

  Talitha koem! 

 Dat is in vertaling: 

  Meisje, jou zeg ik: 

   Sta op! 

42) Terstond stond het meisje op 

 en zij wandelde. 

 Ook zij was twaalf jaar. 

 Terstond waren zij buiten zichzelf, helemaal buiten zichzelf.  

43) Hij gebood hen nadrukkelijk 

 dat niemand het zou weten 

 en hij zei dat haar te eten moest worden gegeven. 
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Zingen: Lied 550: 3 

 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Een land om van te dromen – Geroepen om te zingen 112 

(lied bij de vleugel) 

 

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 

Afscheid ouderling: Hanny Korstjens 

 

Bevestiging ouderling: Pieter Swarts 

 

Onderwijzing 

 

Gebed 

 

Belofte 

 

Zegening 

 

Vraag aan de gemeente:  

V: Gemeente van Christus te Bloemendaal en Overveen 

     Belooft u deze ambtsdrager te aanvaarden 

     hem te omringen met uw medeleven, 

     hem te dragen in uw gebeden 

     En met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer? 

     Wat is daarop uw antwoord? 

G: Ja, dat beloven wij 

 

Zingen (staande): Lied 672: 3 en 6 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

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

1e: Voedselbank / 2e: Kerk 
 

Orgelspel: Trio en Duo – Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) 

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

http://www.givtapp.net/
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Slotlied (staande): Lied 362: 1, 2 en 3 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen 

 

Orgelspel: Fuga in C mineur BWV 537 – J.S. Bach (1685-1750) 

 

 

        *** 

 
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten 

bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum  
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

28-01-2020 14.30 Zin in Ouderdom, KC 

29-01-2020 14.00 Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC 

02-02-2020 16.00 Areopagus met Jeroen Smit 

 

                                Voor meer informatie zie de website: 

           WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort 

10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort 

11:15 Hemelse Modder, Sytze de Vries spreekt met Gert van Manen 

12:15 Orgelpunt  

13:15 Uit Daans Platenkoffer 

Deze keer liedjes over en uit Mexico en ook uit het zuidelijk gebied van de 

Verenigde Staten. Liedjes over Mexico zijn er genoeg uit diverse landen.  

Deze keer komt het wel uit een zeer onverwachte hoek in Europa. 

Liedjes uit Mexico niet alleen de kenmerkende en ver over de Mexicaanse grenzen 

populaire mariachi maar ook van de oorspronkelijke bewoners. 

Een programma van zo ongeveer anderhalf uur en vol afwisseling. 

 

Dinsdag 28 januari 2020 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Ds. Pieter Boomsma / Organist: Daniël Rouwkema 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst zondag 2 februari 2020 in de Dorpskerk 

Aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: dr. A.G.L. van Nieuwpoort 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
http://www.radiobloemendaal.nl/

