ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 7 maart 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van de 40-dagentijd ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: ds. Klaas Goverts uit Dordrecht
: Frijkje Bakker
: Klaas van Giffen
: Agnes van Bekkum
: Ineke Dercksen en Peter Folstar

Orgelspel
Opgang
Aanvangslied (solisten): Psalm 102: 6
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 102: 7
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
Amen

Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Lied (solisten): Lied 368d
Moment voor de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 335
Schriftlezing: Jesaja 53: 4-6 en 10
4)

Waarlijk, onze ziekten, Hij droeg ze, onze smarten, Hij torste ze,
doch wij achtten Hem: een geraakte,
een geslagene van God, een neergebogene.

5)

En Hij, doorboord vanwege onze weerspannigheden
verbrijzeld vanwege onze verwrongenheden
de tucht van onze sjalom was op Hem
in zijn striemen is genezing geworden voor ons.

6)

Wij allen, als schapen dwaalden wij,
ieder naar zijn eigen weg wendden wij ons.
De HEERE heeft op Hem doen neerkomen
de verwrongenheid van ons allen.

10)

Doch de HEERE had er behagen in:
Zijn verbrijzelde, Hij maakte zacht
als Hij stelt zijn ziel tot schuldoffer,
dan zal Hij zaad zien, Hij zal dagen verlengen,
het welbehagen des HEEREN, door zijn hand zal het voortgaan.

Lied (solisten): Lied 559: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing: Johannes 17: 1-5 en Johannes 18: 4-6
Dit sprak Jezus, en Hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei:
Vader, de ure is gekomen;
verheerlijk Uw Zoon, opdat Uw Zoon U verheerlijke;
gelijk Gij Hem gezag hebt gegeven over alle vlees,
opdat al wat Gij Hem gegeven hebt,
Hij hun geve eeuwigheidsleven.
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Dit nu is het eeuwigheidsleven, dat zij U kennen, de alleen ware God
en Dien Gij gezonden hebt: Jezus Christus.
Ik heb U verheerlijkt op de aarde, door het werk te voleinden
dat Gij Mij gegeven hebt opdat Ik het zou doen;
en nu, verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelve,
met de heerlijkheid die Ik had, voordat de wereld was,
bij U.
Johannes 18: 4-6
Jezus dan, wetende alles wat over Hem komen zou,
ging uit en zegt tot hen: wie zoekt gij?
Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener.
Jezus zeide tot hen: IK BEN [het] …
Als Hij dan zeide: IK BEN, gingen zij weg naar achteren,
zij deinsden terug
en ze vielen ter aarde
Lied (solisten): Lied 377: 3 en 6
VERKONDIGING
Lied (solisten): Lied 836: 3 en 5 (melodie Gezang 463)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e KiA binnenlands diaconaat / 2e: Kerk
Vandaag houden we de 40-dagentijdcollecte van Kerk in Actie voor het binnenlands
Diaconaat. Het gaat dan om ondersteuning van de Diaconie in de armere regio's in
Nederland, waar mensen in kwetsbare omstandigheden leven met veel kansarme
jongeren. Kerk in Actie is een ANBI-instelling, die armlastige kerken in deze regio's
ondersteunt met goede raad en geld. U kunt uw bijdrage overmaken naar Kerk in
Actie NL89 ABNA 0457 4574 57 o.v.v. 'Collecte Diaconaat maart'.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
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Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel: Variatie op een Themain d moll – Carl Philip Emanuel Bach (1714-1788)

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 777: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Twee variaties over het gezang Herr Jesu Christ, dich zu uns wend –
Georg Böhm (1661-1733)

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 14 maart 2021.
Voor informatie zie de website
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Avondgebeden in de Veertigdagentijd
Omdat er door de coronamaatregelen geen aanwezigen kunnen zijn bij een
kerkdienst en dus ook niet bij een vesper is besloten om dit jaar geen vespers te
organiseren. Het gaat juist om samen zingen, samen de stilte beleven.
Maar het is wel de 40-dagentijd, een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar.
Daarom organiseren we samen met Radio Bloemendaal en met Juup van Werkhoven
elke woensdagavond in de Veertigdagentijd een radio-uitzending. Te beginnen op
Aswoensdag 17 februari tot en met 31 maart. De uitzendingen beginnen om 19:30 uur,
maar zijn ook op een ander tijdstip (als podcast) terug te luisteren. Een online
avondgebed, met muziek, avondliederen, mooie teksten en gebeden en een korte
overweging. Het thema is ‘Ik ben er voor jou’. Dit thema is aangereikt door Kerk in
Actie en is gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Sam's Kledingactie
Heeft u kleding en schoenen, die u niet meer draagt? Op zaterdag 20 maart a.s. kunt
u er afstand doen, mits het nog bruikbaar is en schoon wordt aangeleverd in gesloten
plastic zakken. Wij zullen dan van 10.00-13.00 uur aanwezig zijn bij het Kerkelijk
Centrum aan het Kerkplein 20 om uw goederen in ontvangst te nemen. Zijn er
jongeren in de gemeente die willen helpen bij deze inzameling? Geef je maar op!
De opbrengst van deze voorjaarsactie van Sam’s Kledingactie is bestemd voor
betere leeromstandigheden voor schoolkinderen in de democratische republiek
Kongo. Dit land worstelt al jaren met binnenlandse conflicten, met veel armoede en
gebrek tot gevolg. Miljoenen kinderen (vooral meisjes) kunnen niet naar de
basisschool omdat ze thuis nodig zijn als kinderoppas, om te helpen in het
huishouden of te werken op het land. En op de verwaarloosde scholen ontbreekt het
vaak aan lesmateriaal, maar ook aan water en sanitair zoals afsluitbare hygiënische
toiletten. Hulporganisatie Cordaid helpt in de provincie Kasai en in de stad Kananga
om op 25 scholen water- en toiletvoorzieningen aan te brengen.
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Zondag 7 maart 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Klaas Goverts
11:15 Hemelse Modder, presentator Rob Oudkerk praat met filosoof Coen Simon
12:15 Orgelpunt, presentator Dick Koomans is te gast bij Erik van Bruggen.
Hij is de vaste organist van de Waalse kerk in Leiden.
Dinsdag 9 maart 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Jannie Nijwening / Organist: Rob van Dijk
Woensdag 10 maart 2021
19.30 ‘Ik ben er voor jou’ met Juup van Werkhoven
Online avondgebed met muziek, liederen, teksten,
gebeden en een korte overweging.

(Online) Dienst zondag 14 maart 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Hilde Honderd uit Bussum
De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio

6

