ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 29 november 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag van Advent ~
Zondag Ad te, Domine, lévavi ánimam - Tot U, Heer, hef ik mijn ziel
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: ds. Jaap van de Meent
: Carolien Oosterhof
: Klaas van Giffen
: Agnes van Bekkum
: Annet Swarts en Nicolien Smits

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten,
weet je dat de zomer in aantocht is. Marcus 13:28

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Lied 25a: 1

Moment van stilte
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Bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Groet
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is in 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 (solisten): Lied 25a: 2
2.

Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Voorganger:

Allen:

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
Amen

Hierna gaat de gemeente zitten
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Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Lied (solisten): 2 x zingen

Inleiding op het adventslied
Aansteken van de eerste adventskaars
Zingen (solisten): Advent-stapellied

T: Erik Idema – M: lied 767

DE HEILIGE SCHRIFT
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
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Gebed bij de opening van de Schrift - Lied (solisten): Lied 319: 1

Evangelielezing: Marcus 13: 24-37
24 Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de
maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse
machten zullen wankelen. 26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de
wolken, bekleed met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen eropuit sturen
om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van
de aarde tot het uiteinde van de hemel.
28 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29 Zo moeten jullie ook weten,
wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30 Ik verzeker jullie:
deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
31 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
32 Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de
hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
33 Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.
34 Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over
aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om
de wacht te houden. 35 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des
huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of
’s morgens vroeg. 36 Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt.
37 Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’
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Lied (solisten): Lied 439: 1, 2 en 3

2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

VERKONDIGING
Orgelspel: Variatie over ‘Verwacht de komst des Heren’ BuxWV 220–
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
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GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Stem in de Stad / 2e: Kerk
Deze zondag collecteren we voor dit omvangrijkste steundoel van onze diaconie,
het Haarlemse aanloop- en ontmoetingscentrum annex eetvoorziening voor mensen,
die aandacht en hulp nodig hebben. Rechtstreeks steunen kan door overmaking van
een bijdrage op bankrekeningnummer NL34 TRIO 0254656242 t.n.v. Stichting
Stem in de Stad.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961

____________________________________________________________________
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
na elke intentie gesproken:
Voorganger :
Allen
:

Zo bidden wij
God luister naar ons bidden, wees licht in onze nacht

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (solisten) (staande): Lied 749: 1 en 3
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3.

Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
één koor van mens’ en engelenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit de hoge:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.
Zo juichen wij
en roemen blij
de glorie van uw heerschappij!

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 565 – J.S. Bach (1685-1750)

Tijdens het orgelspel krijgt u van de koster een teken
dat u de kerk mag verlaten.
(met uw mondkapje voor)

***
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MEDEDELINGEN
Agenda
dinsdag 01/12
woensdag 02/12
donderdag 03/12
vrijdag
04/12

14.30
10.00
16.00
10.30
10.30

Handwerken, KC
College van Kerkrentmeesters, Consistorie
Moderamen, Consistorie
Koffie-ontmoeting met Jaap van de Meent, KC
Kerkpleinkring, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Koffie-ontmoeting donderdag 3 december a.s. met ds. Jaap van de Meent
Donderdag 3 december a.s. wordt van 10:30 tot 11:30 uur weer een koffieontmoeting in het Kerkelijk Centrum georganiseerd. Ds. Jaap van de Meent zal
gastheer zijn. We kunnen niet rondlopen, de coronaregels blijven gelden, maar we
kunnen elkaar in elk geval zien en spreken.
Voor alle bijeenkomsten geldt:
Aanmelden bij het kerkelijk bureau is noodzakelijk, telefonisch 023 5241913
of per mail: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl.
We kunnen 15 deelnemers ontvangen.
We houden afstand en dragen als we ons binnen het gebouw verplaatsen een
mondkapje. De situatie rond de Coronamaatregelen verandert bijna dagelijks, het
kan dus ook zijn dat de ontmoetingen niet door kunnen gaan.
Lichtpuntjes op weg naar Kerst
Het licht schijnt in de duisternis, dat is het kerstevangelie. In de weken voor Kerst
leven we langzaam toe naar dat Licht. Elke zondag steken we een kaarsje aan op de
adventskandelaar. Zo wordt het steeds een beetje lichter om ons heen.
De verwachting groeit. In deze Coronatijd kunnen we wel wat licht gebruiken,
daarom is er vanaf maandag 30 november elke dag een lichtpuntje, een meditatie op
weg naar Kerst, met een Bijbeltekst, poëzie en muziek. In samenwerking met Radio
Bloemendaal verzorg ik weer korte radio-uitzendingen. Rechtstreeks te beluisteren
om 10:30 uur via de website van Radio Bloemendaal en ook met de speciale radio
van Radio Bloemendaal en daarna op elk gewenst moment terug te beluisteren.
Bij de uitzendingen horen weer dagelijkse E-mails met een foto of afbeelding en een
link naar de uitzending. U kunt zich op die mails abonneren via de website van de
kerk en via de website van Radio Bloemendaal.
ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
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TUINKALENDER
De tuinclub heeft een prachtige kalender gemaakt met
foto’s van de kerk en de tuin, genomen in elke maand
van het jaar.
De kalender is exclusief te koop voor gemeenteleden
voor slechts € 8,50 per stuk.
Wilt u ook zo’n mooie kalender? Voor uzelf, om
cadeau te doen of voor de Sint?
Bestel ze dan bij het kerkelijk bureau. 023-524 19 13
of bureau@kerkpleinbloemendaal.nl.

Zondag 29 november 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent
11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos interviewt dirigent Jos van Veldhoven
12:15 Orgelpunt
Dinsdag 1 december 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Annette Driebergen / Organist: Rob van Dijk

Tweede Advent
(Online) Dienst zondag 6 december 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Hilde Honderd uit Bussum
Wilt u bij de dienst aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl of via 023-5241913
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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