ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 31 januari 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag na Epifanie ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel/ Vleugel
Cello
Solisten

: ds. Marjolijn de Waal uit Weesp/ Driemond
: Beppechien Bruins Slot
: Bart Kramer
: Agnes van Bekkum
: Jeanny Beerkens
: Ineke Dercksen en Peter Folstar

Muziek: Siciliana in C klein – Antonio Vivaldi (1678-1741)
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Psalm 33: 7
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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.

Vervolg aanvangslied (solisten): Psalm 33: 8
8.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

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: Lied 277
1.

Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven:
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam
Ik zal er zijn.

Glorialied: Lied 279: 1, 2 en 3

2. Een loflied zingen wij voor Hem
die alle volken leidt;
zijn goedheid heeft,
mét al wat leeft,
zijn kinderen bevrijd.

3. Wij prijzen God met hart en ziel!
Zijn trouw reikt hemelhoog.
Zijn heerlijkheid
straalt wereldwijd
als blozend morgenrood.
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied: Lied 333
1.

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt!

Schriftlezing: Genesis 3: 8-9
8)
9)

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER,
in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen,
verborgen zij zich voor hem tussen de bomen.
Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’

VERKONDIGING deel 1
Muziek: Sonate in E klein Largo en Allegro – Antonio Vivaldi (1678-1741)
Schriftlezing: Johannes 6: 1-21
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea
(ook wel het Meer van Tiberias genoemd).
Een grote menigte mensen volgde hem,
omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed.
Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten.
Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam,
vroeg hij aan Filippus:
‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’
Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen,
want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen.
Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn
om iedereen een klein stukje brood te geven.’
Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:
‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen
maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’
Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras,
en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen.
Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood
onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden.
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu
de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’
Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de
vijf gerstebroden die men had gegeten.
Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze:
‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’
Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot
koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.
Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer;
ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm.
Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen.
Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig.
Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling
Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang.
Maar hij zei: ‘Ik ben het, wees niet bang.’
Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de
plaats waar ze naartoe wilden.

VERKONDIGING deel 2
Moment van stilte
Lied: Lied 275: 1, 3, 4 en 5
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3.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Stichting Het Passion / 2e: Kerk
Deze christelijke diaconale instelling in Hummelo in de Achterhoek biedt
aan dak- en thuislozen een adempauze, een maand van rust en ontspanning,
die kan dienen als keerpunt in een mensenleven. De stichting biedt
onvoorwaardelijke hulp aan mensen, die aan de rand van de samenleving leven en
aan de instellingen die deze mensen opvangen en helpen. U kunt een donatie
overmaken naar NL11TRIO 0781 322 618 ten name van Stichting Het Passion
in Hummelo.
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.
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Muziek

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 414
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Muziek: La Follia – Antonio Vivaldi (1678-1741)

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 31 januari 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Marjolijn de Waal
11:15 Hemelse Modder, Job de Haan gaat in gesprek met Herman Koetsveld
12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman
Dinsdag 2 februari 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Piet van Veelen / Organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 7 februari 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jan Rinzema uit Blaricum
De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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