ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 21 maart 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 5e Zondag van de 40-dagentijd - Judica ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: ds. Rob Visser uit Rhenen
: Beppechien Bruins Slot
: Bart Kramer
: Agnes van Bekkum
: Annet Swarts en Frank Cornet

We willen ons veilig wanen... - foto: shutterstock

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Psalm 42: 5

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 42: 7
7.

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

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
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Lied (solisten): Lied 368d

Moment voor de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 335

Lezing en overdenking n.a.v. Jozua 6: 1-5
1 Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Israëlieten, er kon
niemand in of uit. 2 De HEER zei tegen Jozua: ‘Ik lever Jericho met zijn koning
en al zijn dappere helden aan je uit. 3 Jullie moeten om de stad trekken; alle weerbare
mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar. 4 Er moeten
zeven priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbond uit gaan. Maar op de
zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken. De priesters moeten op de
ramshoorns blazen, 5 en als het volk die hoort klinken moet het uitbarsten in luid
geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad
binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt.’
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Lied (solisten): Lied 175: 1 en 4

4.

Rechtvaardigen, hier 's uw stad,
standvast'gen, hier uw sterkte.
Een ruimte die niemand mat,
een toekomst die niemand bewerkte
dan Israëls Heiland alleen,
Hij voert de verdrukten 'rheen.

Lezing en overdenking n.a.v. Genesis 32: 23-32
23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn
elf kinderen. 24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn
bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er
worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het
niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs
heup tijdens die worsteling ontwricht.
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27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u
niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’
‘Jakob,’ antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn
maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’
30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord:
‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar.
31 Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met
God en ben toch in leven gebleven.’ 32 Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag
hij de zon opkomen. Jakob liep mank.
Lied (solisten): Lied 944: 1 en 3

3.

Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.
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Lezing en overdenking n.a.v. Jeremia 1: 4-12 en 18-19
4 De HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik
je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd,
je een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God!
Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7 Maar de HEER antwoordde:
‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat
ik je opdraag. 8 Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden –
spreekt de HEER.’ 9 En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei
tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. 10 Nu, op deze dag, geef ik
je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om
ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’
11 De HEER richtte zich tot mij: ‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik antwoordde: ‘Ik zie een
amandeltwijg.’ 12 ‘Dat zie je goed,’ zei de HEER, ‘zo snel als een amandelboom in
het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.’
18 Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om
stand te houden tegen het hele land: de koningen en leiders van Juda, de priesters en
het volk. 19 Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan
en je redden – spreekt de HEER.’
Lied (solisten): Lied 806: 1, 2 en 3
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2.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

3.

Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Rudolphstichting / 2e: Kerk
Vandaag is de collecte bestemd voor de Rudolphstichting, die kansarme en
uithuisgeplaatste kinderen in Jeugddorp De Glind weer de kans geeft op een
hoopvolle toekomst. U steunt deze stichting met ANBI-status door een bijdrage over
te maken op IBAN: NL60 RABO 0150002297 van de Rudolphstichting o.v.v.
collecte 21 maart.
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: Variatie over de melodie van Psalm 42 – Georg Böhm (1661-1733)
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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 462: 1-6
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2.

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3.

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4.

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5.

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Twee variaties over de melodie van Psalm 43 – Klaas Bolt (1927-1990)

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
(met uw mondkapje voor)
MEDEDELINGEN
CORONAMAATREGELEN
Vanaf heden zijn er geen vergaderingen, bijeenkomsten of koffieochtenden.
Alles geldt tot en met 31 maart 2021.
Voor informatie zie de website
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
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Avondgebeden in de Veertigdagentijd
Het is 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.
Zondag 21 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. Rob Visser
11:15 Hemelse Modder, Vincent Bijlo ontvangt schrijfster Nelleke Noordervliet
12:15 Orgelpunt door Rik Mbengue
13.15 Dichtwerk met Leny Deurloo, vandaag gedichten van journalist en
redacteur Han Hoekstra
Dinsdag 23 maart 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Henk Leegte uit Amsterdam / organist: Everhard Zwart
Woensdag 24 maart 2021 Avondgebed
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 28 maart 2021 in de Dorpskerk
Palmzondag, aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jaap van de Meent
De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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