ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 14 maart 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag van de 40-dagentijd - Laetare ~

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: ds. Hilde Honderd uit Bussum
: Ton Bruggeman
: Ineke Abbekerk
: Agnes van Bekkum
: Agneta Markusse en Bram Coops

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Psalm 80: 1 en 6

6.

Zie van uw hoge hemel neder,
dat onze aanblik U vertedert,
geef op uw eigen planting acht
de zoon die Gij hebt grootgebracht,
brand hem niet weg in uw gericht,
as tot as voor uw aangezicht.

Moment van stilte
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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 80: 7
7.

Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

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

Hierna gaat de gemeente zitten
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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
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Schriftlezing: Jozua 4: 19-24
19 Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste
maand, en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt.
20 Jozua richtte daar de twaalf stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen.
21 Hij zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer uw kinderen later vragen wat deze stenen
betekenen, 22 dan moet u hun het volgende vertellen: “Israël is de Jordaan
overgetrokken, en wel over de droge bedding. 23 Want de HEER, jullie God, heeft
de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook
de Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die waren overgetrokken.
24 Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de HEER, jullie God, is,
en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn.”’
Lied (solisten): Lied 25A: 1 en 2
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2.

Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Schriftlezing: Johannes 6: 1-15
1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer
van Tiberias genoemd).
2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke
wondertekenen hij bij zieken deed.
3 Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten.
4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
5 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?’
6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou
gaan doen.
7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om
iedereen een klein stukje brood te geven.’
8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:
9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben
we daaraan voor zo veel mensen?’
10 Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten;
er waren ongeveer vijfduizend mannen.
11 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.
12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de
overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’
13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf
gerstebroden die men had gegeten.
14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet
wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’
15 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.
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Lied (solisten): Lied 837: 1 en 2

2.

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.
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VERKONDIGING
Lied (solisten): Lied 653: 1, 2 en 7

2.

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

7.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
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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 Vluchtelingenwerk Nederland / 2e: Kerk
Vandaag is de collecte bestemd voor Vluchtelingen Werk Nederland, de ANBI
stichting die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland,
vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse
samenleving. U helpt hen door uw bijdrage over te maken naar rekening nummer
NL60 INGB 0000 1234 88, o.v.v. Stichting VWN, Amsterdam.
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.

Orgelspel: Meinen Jesum lass ich nicht – Gottfried August Homilius (1714-1785)

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst 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 984: 1, 4, 5 en 6

4.

Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5.

Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

6.

Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: In dir ist Freude BWV 615 – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

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 14 maart 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Hilde Honderd
11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt schrijver en filosoof Jannah Loontjes
12:15 Orgelpunt door Kees Schuurman
13:15 Uit Daans Platenkoffer
Dit maal geen zang of klank van welk muziekinstrument dan ook. Musici die het
laten afweten? Bestaat er een alternatief? Zou je dan terechtkomen bij de schijn dat
zelfs programmamakers van de overige radiostations iets vergeten lijken te hebben?
Langdurige zoekactiviteiten waarbij ik uiteindelijk uitkom bij automatische
muziekinstrumenten. Populair in een tijd dat CD-spelers of ander moderne
afspeelapparatuur nog niet bestonden. Muziek van een carillon, speeldoos, pianola,
draaiorgel bijvoorbeeld. Soms moet er toch iemand bij zijn. Een zwengel aan een
draaiorgel zit er overigens niet voor niets. Dank zij de opnames van de bewaard
gebleven automatische muziekinstrumenten is het toch mogelijk deze zondag het
resultaat hiervan te beluisteren.
Dinsdag 16 maart 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Erick Versloot / organist: Wilbert Magré
Woensdag 17 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 21 maart 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Rob Visser uit Rhenen
De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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