ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 6 december 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 2e Zondag van Advent ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten
Kinderkring
Crèche

: Ds. Hilde Honderd uit Bussum
: Kees van Riessen
: Ineke Abbekerk
: Agnes van Bekkum en Anne Brummelkamp
: Baukje Sibma en Peter Folstar
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Lied 80A: 1, 2 en 3

1.

Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de cherubs, verschijn met luister.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

2.

Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

3.

God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

Moment van stilte
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 80A: 4, 5 en 6
4.

Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

5.

Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.

6.

Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Amen, amen.

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): 2x zingen

Moment met de kinderen
Aansteken van twee adventskaarsen
Lied (solisten): Advent-stapellied

2.

T: Erik Idema – M: lied 767

En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
Maak ruimte als Hij komt!’

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst in het kerkelijk centrum.
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 319: 1

Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11
1)
2)

3)
4)

5)
6)

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
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7)
8)
9)

10)
11)

Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

Lied (solisten): Lied 158A: 1
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Schriftlezing: Johannes 1: 19-28
19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen:
‘Wie bent u?’
Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit:
‘Ik ben niet de messias.’
Toen vroegen ze hem:
‘Wie dan? Bent u Elia?’
Hij zei:
‘Die ben ik ook niet.’
‘Bent u de profeet?’
‘Nee,’
antwoordde hij.
‘Maar wie bent u dan?’
vroegen ze hem.
‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd
hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’
Hij zei:
‘Ik ben de stem die roept in de woestijn:
“Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’
De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen,
vroegen verder:
‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent,
en ook niet Elia of de profeet?’
‘Ik doop met water,’
antwoordde Johannes.
‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent,
hij die na mij komt –
ik ben het niet eens waard
om de riemen van zijn sandalen los te maken.’
Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes doopte.
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Lied (solisten): Lied 456A: 1, 3 en 4

3.

Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?

4.

‘Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ’t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.’
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VERKONDIGING
Lied (solisten): Lied 462: 1-6

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
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Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Stichting Baanfonds / 2e: Kerk
In onze regio Zuid-Kennemerland organiseert De Baan al 50 jaar lang
vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds tien jaar
maakt het Baanfonds deze activiteiten ook mogelijk voor mensen met een beperkt
budget. Rechtstreeks steunen kan door overmaking van een bijdrage op rekening
NL14 RABO 0146 7227 79 t.n.v. Stichting Baanfonds.
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.

Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland – G.A. Homilius (1714-1785)

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
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.

Slotlied (solisten) (staande): Lied 818: 1 en 2

2. Wie als het water uitgegoten
de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen
en schepping teer met licht doordrenkt,

leeft niet vergeefs, gaat niet verloren
in duisternis van niemandsland.
Een naam klinkt in het wuivend koren:
belofte van het nieuwe land.
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Fantasia in c BWV 537 – 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)

***
MEDEDELINGEN
Agenda
woensdag 09/12
donderdag 10/12

10.00
10.30
10.30

Kerkrentmeesters, Consistorie
Bestuur Sierlijke Kroon, KC
Koffie met Jaap van de Meent, KC

HOERA HET IS ADVENT
Kom elke dag naar de Online-Adventstent van Bloemendaal!
De Adventstent bij Restaurant Fleurie is elk jaar weer een bekend baken om samen
te komen voor dagelijkse winterverhalen. Dit jaar hebben we dit anders
georganiseerd en hoeft u de deur niet uit, want de verhalen komen naar u toe!
Elke adventsdag ontvangt u om 17.00 uur een nieuwsbrief met een winterverhaal
van bekende en minder bekende Bloemendalers en buitenlui. Een verhaal, lied of
muziekstuk opgenomen in onze Dorpskerk met Jantien Westra als gastvrouw.
Vanaf eerste advent tot en met 24 december. Zo gaan we samen op weg naar het
licht van Kerst. Hoera het is Advent!
Aanmelden voor de nieuwsbrief met link naar een nieuwe aflevering kan op onze
homepage (rechts bovenaan)
Koffie-ontmoeting donderdag 10 december a.s. met ds. Jaap van de Meent
Donderdag 10 december a.s. wordt van 10:30 tot 11:30 uur weer een koffie-ontmoeting 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.
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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 www.radiobloemendaal.nl
ds. Juup van Werkhoven-Romeijn
Zondag 6 december 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Hilde Honderd
11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk ontvangt de uitgever Andreas Jonkers
12:15 Orgelpunt: Dick Koomans in gesprek met Anton Pauw, vaste kerkelijk
organist van de St. Bavo-kerk in Haarlem.
Dinsdag 8 december 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Teus Prins / Organist: Everhard Zwart

Derde Advent
(Online) Dienst zondag 13 december 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Marco Visser uit Heemskerk
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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