ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 28 februari 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 2e Zondag van de 40-dagentijd ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Cello
Declameren

: ds. Juup van Werkhoven- Romeijn
: Carolien Oosterhof
: Bea te Winkel
: Agnes van Bekkum
: Jeanny Beerkens
: Boukje Sibma en Frank Cornet

Muziek: Cello Suite in D-minor Elegia - Enrique Casals (1892-1986)
Opgang
Aanvangslied: Lied 213: 1 en 2
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 Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Muziek: Lied 213: 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
Amen

Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Lied door Vocaal Theologen Ensemble: Lied 368-d
Moment voor de kinderen, lied voor de kinderen door Vocaal Theologen
Ensemble: Lied 541
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Gebed bij de opening van de schrift
Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9-18
Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’
10Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God
van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich
neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige
overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar
buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de
HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de
bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die
windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich
niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond
zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen
Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en
ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak:
‘Elia, wat doe je hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet
voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw
verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood.
Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’
15 De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus.
Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de zoon van
Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit AbelMechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17Wie ontkomt aan het zwaard van
Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu,
zal gedood worden door Elisa. 18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend
mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem
niet hebben gekust.’
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Lied: Lied 892: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing: Marcus 9: 2-10
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge
berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van
gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser
op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met
Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:
‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u,
een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze
waren door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een wolk over hen,
en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’
8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij
hen stond. 9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand
mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou
zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar
wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.
Lied: Lied 500: 1, 4 en 5
VERKONDIGING
Muziek: Berceuse – Armas Järnefelt (1869-1958)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Ashraya / 2e: Kerk
We geven als kerkgemeente al vele jaren steun aan het gerichte doel van Ashraya,
het tehuis voor verstandelijk beperkte jongeren en jongvolwassenen in de stad
Coimbatore in Zuid-India. Het tehuis vormt voor hen een haven van hoop, beheerd
door de GVCT, de lokale Green Valley Charitable Trust. U kunt uw bijdrage
overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81
o.v.v. Ashraya.
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.

Muziek

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed en voorbeden afgesloten met:
Zo bidden wij – Lied 301-k door Vocaal Theologen Ensemble
Stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 908: 1, 6 en 7
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Muziek: Uit de Sonate in A majeur Allegro opus 15/1 Joseph Bodin Boismortier (1689-1755)

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 2 maart 2021.
Voor informatie zie de website
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
KERKBALANS
Zaterdag 30 januari was de laatste dag van de landelijke
Actie Kerkbalans. Heeft u uw toezegging voor 2021 al
doorgegeven? Dit jaar zijn meer dan 40 vrijwilligers op
pad gegaan om de brieven persoonlijk rond te brengen.
Dat is niet voor niets: we hebben uw steun hard nodig.
Natuurlijk kan het ook zijn dat u de jaarlijkse email hebt
ontvangen. Ook dan is de vraag: geef aan onze kerk!
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.
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Zondag 28 februari 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Juup van Werkhoven
11:15 Hemelse Modder, Jurgen Maas spreekt met Linda Polman
12:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof
13:15 Aangeraakt met Gerard Swüste
Dinsdag 2 maart 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Gert van de Meeberg
Organist: Rob van Dijk
Woensdag 3 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 7 maart 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Klaas Goverts uit Dordrecht
De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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