
       ORDE VAN DIENST   
       voor de (online) viering op  
        Zondag 27 december 2020 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                         ~  Zondag na Kerst ~ 
   
Voorganger  : ds. Jos Aarnoudse uit Dordrecht  
Ouderling van dienst : Kees van Riessen 
Diaken   : Klaas van Giffen 
Vleugel   : Agnes van Bekkum 
Solisten   : Ineke Dercksen en Baukje Sibma 

 

Muziek op de vleugel 

 

Opgang   

 

Aanvangslied (solisten): Lied 476: 1 en 3 

 

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.  

 

Lied (solisten): Lied 971: 2 

 

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  
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Woorden van welkom 

 

Gebed van Opgang 

 

Lied (solisten): Lied 305: 1, 2 en 3 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezingen voor deze zondag 

   

Lied (solisten): Lied 333  

 
 

Schriftlezing: Jesaja 61: 10 – 62: 3 

 

10)  Ik vind grote vreugde in de HEER,   

 mijn hele wezen jubelt om mijn God. 

 Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, 

 hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, 

 zoals een bruidegom een kroon opzet, 

 zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 

11) Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, 

 zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, 

 zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen 

 en glorie voor het oog van alle volken. 

 Vreugde over Jeruzalem 

62-1) Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 

 omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 

 totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 

 en de fakkel van haar redding brandt. 

2) Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 

 alle koningen je majesteit. 

 Men zal je noemen bij een nieuwe naam 

 die de HEER zelf heeft bepaald. 

3) Je zult een schitterende kroon zijn 

 in de hand van de HEER, 

 een koninklijke tulband 

 in de hand van je God. 

 
 

Lied (solisten): Psalm van de zondag 147: 5 
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Schriftlezing: Lucas 2: 33-40 
 

33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 

Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël 

door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat 

betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de 

gezindheid van velen aan het licht komen.’ 

36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser.  

Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man 

geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe.  

Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 

38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het 

kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 

39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze 

terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk 

en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 

 

Lied (solisten): Psalm 84: 3 

 

VERKONDIGING 

 

Lied (solisten): Lied 489: 1 en 3 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

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

1e Stichting Bartiméus / 2e: Kerk 
 

Het Bartiméus Fonds helpt mensen met een visuele beperking om beter deel te 

kunnen nemen in onze samenleving, zodat zij tóch het leven kunnen leiden zoals zij 

dat graag willen. Rechtstreeks steunen kan door overmaking van uw bijdrage op 

rekening  NL94 INGB 000 400 40 40. 
 

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 op de vleugel 

 
 

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

Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961 

____________________________________________________________________ 

 

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

 

Slotlied (solisten) (staande):  Lied 826: 1, 2 en 3 

 

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Muziek op de vleugel 
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MEDEDELINGEN 
 

CORONAMAATREGELEN 

Vanaf heden zijn er geen vergaderingen, bijeenkomsten of koffieochtenden. 

Alles geldt tot en met 19 januari 2021. 
 

Voor informatie zie de website 

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 
 

 

Zondag 27 december 2020 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jos Aarnoudse 

11:15 Hemelse Modder, Jurgen Maas in gesprek met Linda Polman 

12:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof 

13.15 Uit Daans Platenkoffer, vandaag ligt de nadruk op Kerst en familie 

 
 

Dinsdag 29 december 2020 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Evangelist Johan Krijgsman / Organist: Wim Magré 

 Pianist: Wilbert Magré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Online) Dienst zondag 3 januari 2021 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jaap van de Meent 

 

De diensten zijn zonder kerkgangers. 

 

U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/

