ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 12 december 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van Advent ~
~ Gaudete - Verheug U ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Viool
Koster
Kinderkring
Crèche

: ds. Jessa van der Vaart en ds. Jaap van de Meent
: Lalita de Goederen
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Pauli Paananen
: Marjan Wormsbecher
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

glas in loodraam in de Oude Kerk Amsterdam - de annunciatie en visitatie

VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom
Aanvangslied (staande): Lied 280: 1, 2, 3

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
Bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Groet
Voorganger:
Allen:

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

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
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Vervolg aanvangslied: Lied 280: 5 en 7
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Hierna gaat de gemeente zitten
Gebed om ontferming
Lied om ontferming: Lied 463: 1, 2, 5 en 8

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

5. Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!
8. Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!
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Presentatie
Voorganger: …
Thans mogen we haar verbinden
aan deze gemeente
waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft.
Loven wij de Heer.
Allen:

Wij danken God.

Opdracht
Gelofte
Zingen: Lied 672: 2 en 6
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6.

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Verbintenis (de gemeente gaat staan)
Aanvaarding en verwelkoming
Voorganger:

Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u Jessa van der Vaart als herder en leraar in uw midden
ontvangen en haar hooghouden in haar ambt?

Allen:

Ja, dat willen wij van harte

Allen gaan zitten
Moment met de kinderen
Aansteken van de drie adventskaarsen
Onder orgelspel gaan de kinderen naar de kinderkring
Gebed van de zondag
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Schriftlezing: Sefanja 3: 14-20 NBG aangepast
14
15

16
17

Jubel, dochter van Sion, Juich Israel;
Verheug je en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem!
De Heer heeft de gerichten over jou weggenomen,
Hij heeft je vijand verdreven.
De koning van Israel, de Heer, is in je midden;
je zult geen kwaad meer vrezen.
Op die dag zal tot Jeruzalem gezegd worden:
Vrees niet, Sion, laat je handen niet slap worden.
De Heer, jouw God is in je midden,
een held die je bevrijdt.
Hij zal zich over je met vreugde verblijden;
Hij zal zwijgen in zijn liefde;
Hij zal over je juichen met gejubel.
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18

19

20

Wie bedroefd zijn, ver van de feestvergadering,
zal Ik samenbrengen;
zij horen toch bij jou.
Als een last drukt de smaad op hen.
Zie, ik zal in die tijd afrekenen
met al je verdrukkers,
maar Ik zal het hinkende bevrijden
en het verstrooide zal ik verzamelen;
Ik zal tot een lof en tot een naam stellen hen,
wier schande was over de gehele aarde.
In die tijd zal Ik je doen komen,
namelijk in de tijd dat ik je zal verzamelen.
Want ik zal je stellen tot een naam
en tot een lof onder alle volkeren van de aarde,
wanneer ik voor jouw ogen
een keer zal hebben gebracht in je lot,
zegt de Heer.

Muzikaal intermezzo: Gigue uit de partita in E dur BWV 1006 - J.S. Bach (1685-1750)
Schriftlezing: Lukas 1: 39-56 - Oosterhuis Van Heusden
39
40
41

42
43
44
45

Marjam stond op, in die dagen,
zij haastte zich te gaan de bergen in
naar een stad van Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen
en begroette Elisabeth.
En het geschiedde
toen Elisabeth de groet van Marjam hoorde:
het kind sprong op in haar schoot
en vervuld werd Elisabeth van heilige geest.
Zij verhief haar stem en riep:
Gezegend jij onder de vrouwen,
gezegend de vrucht van jouw schoot.
Waaraan dank ik dit
dat de moeder van mijn heer naar mij toe komt?
Want zie, toen het geschiedde
dat de stem van jouw begroeting in mijn oren klonk,
toen sprong het kind op in mijn schoot, van vreugde.
Gelukkig zij die vertrouwt
dat de woorden in vervulling zullen gaan
die tot haar gesproken zijn vanwege JHWH.
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

En Marjam sprak:
Mijn ziel maakt groot JHWH,
mijn geest juicht voor God, mijn bevrijder,
omdat hij heeft omgezien naar zijn slavin in haar vernedering.
Zie, van nu af prijzen mij gelukkig alle geslachten,
grote dingen heeft de machtige aan mij gedaan, o ja
zijn naam is heilig.
En zijn barmhartigheid, van geslacht tot geslacht,
komt over allen die hem eerbiedigen.
Hij toont de kracht van zijn arm,
Slaat om de plannen van hun harten de hoogmoedigen uiteen,
machtigen haalt hij neer van hun tronen,
de vernederde tilt hij op.
Hongerlijders zal hij verzadigen, rijken, leeg stuurt hij ze heen.
Hij houdt overeind Israel, zijn knecht,
hij gedenkt zijn barmhartigheid,
het woord dat hij gesproken heeft tot zijn vaderen,
tot Abraham en zijn nageslacht, voor altijd.
Marjam bleef bij haar, drie maanden ongeveer.
Toen keerde zij terug naar haar huis.

Zingen: Lied 157a: 1, 3 en 4
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4.

Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

VERKONDIGING
Muzikaal intermezzo: Romance, opus 78 no 2 - Jean Sibelius (1865 – 1957)
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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 De Ark / 2e: Kerk
In het Pelletierhuis van de woon-/werkgemeenschap De Ark aan de Krommelaan 4
leven medewerkers samen met mensen met een verstandelijke beperking. Wilt u
deze ANBI-stichting financieel steunen? Maak dan een gift over op
IBAN: NL 52 TRIO 0391098543 t.n.v. Stichting Arkgemeenschap Regio Haarlem.
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.
Kort Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961

____________________________________________________________________
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 440: 1, 2 en 3

2. Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

3. Wees onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Allen gaan zitten, we luisteren naar het orgel
Orgelspel: Bourrée uit partita in E dur BWV 1006 – J.S. Bach (1685-1750)
Na deze dienst zullen er nog enkele toespraken zijn
Orgelspel: Allegro non troppo uit sonate in E-dur opus 1 nr. 15 –
G.F. Handel (1685 - 1759)

Na afloop van de toespraken vragen we u te blijven zitten
tot u van de koster een teken krijgt dat u de kerk mag verlaten
met uw mondkapje voor.

***
MEDEDELINGEN
Do 16/12

10.30 uur

Koffiedrinken op donderdag, KC

Hoera! Het is Advent – elke Adventszondag een verhaal om 16.00 uur
De Adventstent is elk jaar weer dé plek om dagelijks samen te komen voor verhalen
en muziek en een drankje bij een wintervuur, uitgevoerd door bekende en onbekende
Bloemendalers en andere buitenlui. Corona noodzaakt ons uit te wijken van onze
vaste plek bij Restaurant Fleurie naar de Dorpskerk van Bloemendaal op het
Kerkplein. Daar maken we het gezellig met haardvuur en kerstsfeer.
We zetten de deur voor u open op de 4 adventszondagen om 16.00 uur voor
verhalen, muziek, glühwein en chocolademelk. Mis het niet!
Op zondag 12 december een verhaal van Elly Mulder, Straatpastor Stem in de Stad
Haarlem. Ook te volgen via www.radiobloemendaal.nl.
LET OP: Voor deze bijeenkomst is een coronatoegangsbewijs verplicht.
Kerstpakkettenactie voor Buurtgezinnen
Zoals al aangekondigd in het Maandbericht van november houdt de Diaconie dit jaar
de Kerstpakkettenactie voor Buurtgezinnen. Mocht u aan het einde van dit jaar een
kerstpakket cadeau krijgen, dan vragen wij u om dit af te staan, zodat wij gezinnen
in de gemeente Bloemendaal die het niet breed hebben, met een kerstpakket kunnen
verblijden. Wij zamelen op zondag 12 december en zondag 19 december de
kerstpakketten in. Wij nemen uw pakket graag in ontvangst tussen 9.30 en 10 uur,
of na afloop van de dienst in het Kerkelijk Centrum.
Mocht u geen kerstpakket ontvangen, maar wel willen bijdragen aan deze actie,
dan kunt u een financiële bijdrage achterlaten in het daartoe bestemde geldkistje dat
bij de inzamelaars op tafel staat.
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Van de opbrengst kopen wij dan aanvullingen. De coördinator van Buurtgezinnen
Bloemendaal, Paulien de Jong, gaat in de week voor Kerst de pakketten bij alle
gezinnen aan huis bezorgen. Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname aan deze
actie!
Anne-Marie Scheeres (contactpersoon Diaconie namens Buurtgezinnen)
Meditaties in de Adventstijd met ds. Juup van Werkhoven
In de Adventstijd verzorgt ds. Juup van Werkhoven elke dag, behalve zondag, een
meditatie, een korte uitzending via Radio Bloemendaal. Het thema is: ‘van U is de
toekomst’, het jaarthema van de PKN. Hoe ziet die toekomst van God eruit?
We luisteren naar prachtige muziek en poëzie. www.radiobloemendaal.nl
Zondag 12 december 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart en
ds. Jaap van de Meent
11:15 Orgelpunt door Kees Schuurman
12.15 Uit Daans Platenkoffer – thema vandaag is Diamant. De bedenkers van
liedjes hebben gedurende vele decennia hun fantasie de vrije loop gelaten
en zo is er nogal wat uit de pen gevloeid.
Elke dag behalve zondag
10.30 Meditaties in Adventstijd met ds. Juup van Werkhoven
(herhaling om 19.30 uur)
Dinsdag 14 december 2021Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: mw. Nan Sikkel-Wilschut uit Badhoevedorp
Organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 19 december 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Tjitske de Vries- Meijer
Wilt u bij de dienst aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via
onze website www.kerkpleinbloemendaal.nl
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
12

