ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 17 januari 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 2e Zondag na Epifanie – Bruiloft te Kana ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Vleugel
Solisten

: ds. Jaap van de Meent
: Carolien Oosterhof
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Agneta Markusse en Bram Coops

Muziek op de vleugel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Lied 527: 1, 2 en 3

2.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger:

Groet
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.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.
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Vervolg aanvangslied (solisten): Lied 527: 4 en 5
4.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

5.

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

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
Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Lied (solisten): Lied 277
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Glorialied (solisten): Lied 526: 1, 3 en 4

3. In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was;
laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond!

4. Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333

Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5
1)

2)

3)

4)

5)

Vreugde over Jeruzalem
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.
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.
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Lied (solisten): Lied 176: 1, 2 en 3

2. Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donk're gloed,
o kleinood Gods dat flonk'ren moet
met glans die Hij zal schenken.

3 Zoals een maagd die wordt gevraagd
is Sion opgetogen.
Zoals een bruid haar man verblijdt
zal zij de Heer verhogen.
Haar land zal niet verlaten zijn,
’t zal bruiloft in haar straten zijn
en lente in haar hoven.
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Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Bruiloft in Kana
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er,
en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’
‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten,
elk met een inhoud van twee à drie metrete.
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’
Ze vulden ze tot de rand.
Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’
Dat deden ze.
En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde
– hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het
water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom
en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor
en als ze dronken zijn de minder goede.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken;
hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Lied (solisten): Lied 339D
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VERKONDIGING
Muziek op de vleugel: Waltz in A mineur – Frederic Chopin (1810-1849)
Lied (solisten): Lied 525: 1, 3 en 5

3.

En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.

5.

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartenbloed
te Kana in Galilea.
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e DSG De Sluis / 2e: Kerk
De Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis verzorgt pastoraat en begeleiding
van (ex-)gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). U kunt deze
ANBI-instelling steunen door het overmaken van uw bijdrage naar IBAN
NL73 TRIO 0391 0935 09 ten name van DSG De Sluis.
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.

Muziek op de vleugel
Als er een gedachtenis is zal deze hier 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
Slotlied (solisten) (staande): Lied 790: 1, 2 en 3

2. Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

3. Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Muziek op de vleugel: Le Matin – Yann Tiersen (1970-)

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
(met uw mondkapje voor)
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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 17 januari 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent
11:15 Hemelse Modder, Vincent Bijlo ontvangt Zoë Papaikonomou
12:15 Orgelpunt door Rik Mbengue
13.15 Dichtwerk door Leny Deurloo, thema: vluchteling zijn…
Dinsdag 19 januari 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Ruurd van der Weg / organist: Wim Magré

(Online) Dienst zondag 24 januari 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. John Vrijhof uit Zandvoort
De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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