ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 19 december 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag van Advent ~

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster
Kinderkring
Crèche

: ds. Tjitske de Vries – Meijer uit Overveen
: Beppechien Bruins Slot
: Anne-Marie Scheeres
: Agnes van Bekkum
: Huib Hoogeveen
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Domencio Chirlandaio, Zaccariah writes the Name of John (c.1485-1490)

VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom
Aanvangslied (staande): Lied 461: 1 en 2

2.

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Groet
Voorganger:
Allen:

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 461: 3 en 4
3. Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

4. Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

Hierna gaat de gemeente zitten
Gebed om ontferming
Lied om ontferming: Lied 462: 1, 2, 4 en 6

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

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

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
Moment met de kinderen
Aansteken van de vier adventskaarsen
Onder orgelspel gaan de kinderen naar de kinderkring
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Gebed van de zondag
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Schriftlezing: Lucas 1: 57-66 (NBV21)
57 Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld.
58 Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest,
en ze verheugden zich samen met haar. 59 Op de achtste dag kwamen ze het kind
besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. 60 Maar zijn moeder zei:
‘Nee, Johannes zal hij heten!’ 61 Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo
heet.’ 62 Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen.
63 Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was
verbaasd. 64 En meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend, en hij begon te
spreken en God te loven. 65 Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het
bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. 66 Ieder die het hoorde bleef
erover nadenken en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind?
Want de hand van de Heer steunde hem.
Zingen: Lied 456b: 1, 2 en 8
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2.

Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

8.

Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.

Schriftlezing: Lucas 1: 67-80 (NBV21)
67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:
68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost.
69 Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,
70 zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:
71 bevrijding uit de hand van onze vijanden,
uit de greep van allen die ons haten.
72 Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert Hij zich zijn heilig verbond:
73 de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
74 dat wij, bevrijd van onze vijanden
en vrij van angst, Hem dienen zouden,
75 oprecht en toegewijd, ons leven lang.
76 En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken,
77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen
79 en schijnen over allen die in duisternis verkeren,
in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’
80 Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de
woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.
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Zingen: Lied 413: 1 en 2

2.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

VERKONDIGING
Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 – J.S. Bach (1685-1750)
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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 Fonds Urgente Noden Haarlem / 2e: Kerk
Waar andere loketten gesloten blijven verleent dit fonds hulp bij acute financiële
nood. Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij raken
mensen soms in een uitzichtloze financiële situatie. FUN Haarlem (Fonds Urgente
Noden Haarlem en Omgeving) zet zich in voor inwoners van Haarlem,
Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Zandvoort, die tussen wal en schip dreigen te
raken. Uw bijdrage is welkom op NL23 RABO 0155 0128 19.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven
aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.
Kort Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling van dienst
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 441: 1, 3 en 10

3. Wat hebt U opgegeven
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven
getekend was door pijn?
Zo veel was mij ontnomen
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen
en wist ik mij bemind.

10. Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: improvisatie over: Heft op uw hoofden poorten wijd…
Inzameling van de gaven bij de uitgang
(alléén bestemd voor degenen die nog niet via GIVT of anderszins hebben gegeven)

Tijdens het orgelspel krijgt u van de koster een teken
dat u de kerk mag verlaten met uw mondkapje voor.
MEDEDELINGEN
Di 21/12
20.00 uur
Do 23/12
10.30 uur

Kerkenraad, KC
Koffiedrinken op donderdag, KC

Hoera! Het is Advent – elke Adventszondag een verhaal om 16.00 uur
We zetten de deur van de Dorpskerk voor u open op de 4 adventszondagen om 16.00
uur voor verhalen, muziek, glühwein en chocolademelk. Mis het niet!
Op zondag 19 december een verhaal van ds. Jessa van der Vaart.
Ook te volgen via www.radiobloemendaal.nl.
LET OP: Voor deze bijeenkomst is een coronatoegangsbewijs verplicht.
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
Bericht van de Sierlijke Kroon.
Wij hadden gehoopt elkaar op 23 december a.s. te ontmoeten voor een gezellige
kerstviering, met medewerking van een kwartet van het Kleinkoor, afgesloten met een
hapje en een drankje. Helaas, door de sterke toename van de besmettingen en de opkomst
van een nieuwe virusvariant, hebben wij moeten beslissen dat onze viering dit jaar niet
mogelijk is. Het verwachtte aantal van ca. 60 mensen is te hoog.
Ons aller gezondheid is een grote verantwoordelijkheid en zorg.
Vertrouwen zonder zekerheden kennen we allemaal, het is nu nog volhouden.
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.
TOT ZIENS, in het nieuwe jaar !
Het bestuur van de Sierlijke Kroon
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Zondag 19 december 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Tjitske de Vries- Meijer
11:15 Orgelpunt door Rik Mbengue - Mendelssohn
Elke dag behalve zondag
10.30 Meditaties in Adventstijd met ds. Juup van Werkhoven
(herhaling om 19.30 uur)
Dinsdag 21 december 2021Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: dominee Martin van der Klis uit Bunschoten-Spakenburg
Organist: Everhard Zwart

ONLINE-Kerkdienst vrijdag 24 december 2021 om 21.00 uur
ds. Juup van Werkhoven
aanmelden voor deze dienst is niet mogelijk
Kerkdienst zaterdag 25 december 2021 om 10.00 uur
ds. Jessa van der Vaart
Kerkdienst zondag 26 december 2021 om 10.00 uur
Gemeenteleden stellen de dienst samen
ONLINE- Kerkdienst vrijdag 31 december 2021 om 19.00 uur
ds. Jessa van der Vaart
aanmelden voor deze dienst is niet mogelijk
Wilt u bij een dienst aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via
onze website www.kerkpleinbloemendaal.nl
U kunt de diensten ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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