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       ORDE VAN DIENST   
       voor de (online) viering op  
        Zondag 24 januari 2021 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                    ~  3e Zondag van Epifanie  ~ 
   
Voorganger  : ds. John Vrijhof uit Zandvoort 
Ouderling van dienst : Ton Bruggeman 
Diaken   : Ineke Abbekerk 
Orgel/ vleugel  : Agnes van Bekkum 
Viool   : Jussi Paananen 
Declamatie liederen : Agneta Markusse en Baukje Sibma 

 

Muziek: Andante uit de tweede vioolsonate BWV 1003 – J.S. Bach (1685-1750) 

 

Opgang  

 

Aanvangslied: Lied 1005: 1 en 2 
 

Moment van stilte 

 

Bemoediging  

Voorganger: 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.  

Groet  

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

  en van de Heer Jezus Christus  

  Amen.  

 

Vervolg aanvangslied: Lied 1005: 4 en 5 

 

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  



2 

 

Woorden van welkom 

 

Gebed van Opgang 

 

Lied: Lied 277 

 

Glorialied: Lied 838: 1 en 4  
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag 

   

Lied: Lied 333 

 

Schriftlezing: Marcus 1: 1-20 

 

1)  Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 

2) Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 

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

3)  Luid klinkt een stem in de woestijn: 

 “Maak de weg van de Heer gereed, 

 maak recht zijn paden!”’ 

4) Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging  

 en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen,  

 om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 

5) Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door 

 hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 

6) Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel;  

 hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 

7) Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik;  

 ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken  

 en de riemen van zijn sandalen los te maken. 

8) Ik heb jullie gedoopt met water, 

 maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 

9) In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan 

 om zich door Johannes te laten dopen. 

10) Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel 

 openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 

11) en er klonk een stem uit de hemel: 

 ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

12) Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.  
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13) Veertig dagen bleef hij in de woestijn,  

 waar hij door Satan op de proef werd gesteld.  

 Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 

14) Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea,  

 waar hij Gods goede nieuws verkondigde.  

15) Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: 

 kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen 

16) Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas,  

 de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.  

17) Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij!  

 Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’  

18) Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.  

19) Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,  

 die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,  

20) en direct riep hij hen.  

 Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot  

 en volgden hem. 

 

Lied: Lied 686: 1 en 2 

VERKONDIGING 

 

Muziek: Uit de sonate in E mineur, Sarabanda en Giga – Arcangelo Corelli (1653-1713)  

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e PKN Missionair werk / 2e: Kerk 

U steunt dit werk door uw bijdrage over te maken naar NL10 ABNA 0444 4447 77 

ten name van Protestantse Kerk o.v.v. PKN-collecte missionair werk januari. 
 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Muziek  

 

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

 

Lied als er een gedachtenis is: Lied 961 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 
 

 

Slotlied (staande): Lied 834: 1, 2 en 3 

 

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Muziek: Uit Sonate in F majeur op.1 nr. 12 Allegro – G.F. Händel (1685-1759) 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

CORONAMAATREGELEN 

Vanaf heden zijn er geen vergaderingen, bijeenkomsten of koffieochtenden. 

Alles geldt tot en met 9 februari 2021. 
 

Voor informatie zie de website 

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 

 

Zondag 24 januari 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek met Agnes van Bekkum 

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. John Vrijhof 

11:15 Hemelse Modder met Abdelkader Benali 

12:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof 

13.15 Aangeraakt met Mirjam Wolthuis  

 

Dinsdag 26 januari 2021 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: ds. Erick Versloot uit Mijdrecht / organist: Everhard Zwart 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
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(Online) Dienst zondag 31 januari 2021 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jeannet van Doorn uit IJmuiden 

 

De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers 

 

U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 


