ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 16 januari 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van Epifanie ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten
Koster

: ds. Jessa van der Vaart
: Liesbeth Spigt
: Bea te Winkel
: Agnes van Bekkum
: Baukje Sibma en Bram Coops
: Huib Hoogeveen

VOORBEREIDING
Orgelspel
Woorden van welkom
Openingslied (solisten): Lied 526: 1 en 3
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.

Openingslied (solisten): Lied 526: 4
Gebed om ontferming
Loflied (solisten): Lied 516: 1, 2, 4 en 5
Gebed van de zondag

HEILIGE SCHRIFT
Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5
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NBV

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband in de hand van je God.
Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

Lied (solisten): Lied 321: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 NBG aangepast
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En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea
en de moeder van Jezus was daar.
Ook Jezus en zijn leerlingen waren genodigd op de bruiloft.
En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem:
Ze hebben geen wijn.
En Jezus zei tot haar:
Wat is er tussen mij en jou, vrouw?
Mijn uur is nog niet gekomen.
Zijn moeder zei tot de dienaren:
Wat hij jullie ook zegt, doe dat!
Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet
volgens het reinigingsgebruik van de joden,
elk met een inhoud van twee of drie metreten.
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Jezus zei tot hen:
Vul die vaten met water.
En zij vulden ze tot de rand.
En hij zei tot hen:
Schep nu en breng het aan de leider van het feest.
En zij brachten het.
Toen nu de leider van het feest het water proefde,
dat wijn geworden was
- hij wist niet waar deze vandaan kwam,
maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het –
riep de leider van het feest de bruidegom
en hij zei tot hem:
Iedereen zet eerst de goede wijn voor
en als ze dronken zijn geworden de mindere;
jij hebt echter de goede wijn bewaard tot nu toe.
Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea
en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard
en zijn leerlingen geloofden hem.
Daarna daalde hij af naar Kapernaum,
hij, zijn moeder en zijn broers en zijn leerlingen
en ze bleven daar niet veel dagen.

Lied (solisten): Lied 321: 6 en 7
VERKONDIGING
Lied (solisten): Lied 528
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Inloophuis Kennemerland / 2e: Kerk
Het inloophuis is een vrijwilligersorganisatie voor de hulp en begeleiding van
kankerpatiënten. Mensen met kanker en hun familieleden kunnen in het inloophuis
in Santpoort-Noord handvatten krijgen om met deze ziekte om te gaan. U kunt het
inloophuis steunen met een donatie op rekening NL52 RABO 0103 5166 46 van
Inloophuis Kennemerland, o.v.v. eenmalige donatie van (uw naam en adres).
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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.

Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier 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 791: 1, 2, 5 en 6
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Uit Sonate in Cis Moll het Scherzo – Joseph Haydn (1732-1809)

***
MEDEDELINGEN
Alle activiteiten zijn tot nader order afgelast.
Actie Kerkbalans 2022
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van
haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans
en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
In de weken 15 januari tot en met 29 januari ontvangt u
het formulier digitaal of er komt een vrijwilliger
bij u langs om het formulier af te geven en weer op te halen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59
t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen, onder vermelding van
‘Actie Kerkbalans 2022’.
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Zondag 16 januari 2022 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
De programma’s Orgelpunt, Dichtwerk en Uit Daans platenkoffer worden voortaan,
kort na de opname, op de website van Radio Bloemendaal gezet. U kunt ze dan dus
op ieder moment beluisteren en het is niet meer nodig om op een vastgestelde tijd
af te stemmen op onze kerkradio.
Vanaf vandaag te beluisteren: Orgelpunt door Bert Wisgerhof
2022 is het 200ste geboortejaar van César Franck. In Orgelpunt van vandaag zal
Bert Wisgerhof deze belangrijke componist en zijn tijdgenoten centraal stellen.
Franck is de schepper van de symfonische orgelkunst, componeerde de eerste
orgelsymfonie. Zijn invloed op zijn tijdgenoten en leerlingen was enorm, evenals
zijn betekenis voor de ontwikkeling van het Franse symfonische orgeltype. In de
uitzending laat hij opnamen horen van de organist Jean Langlais, die als geen ander
de traditie van Franck heeft doorgegeven.
Sinds zondag 9 januari te beluisteren: UIT DAANS PLATENKOFFER
In deze aflevering van Daans platenkoffer gaat het over pony’s en paarden.
Een ouderwets hip(pisch) begin van 2022 met liedjes over pony’s en paarden.
Paarden in het wild maar ook twee opa’s van weleer genietend in een rijtuigje,
voortgetrokken door één pk. Paarden in de kleuren van wit tot zwart uit diverse
landen afkomstig. Zelfs ook de naam van een hotel ‘Het Zwarte Paard’ uit de jaren
dertig. Alles zo veel mogelijk ritmisch in de gang van een paard.

Dinsdag 18 januari 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Gert van de Meeberg uit Halfweg / Organist: Rob van Dijk
(een herhaling uit 2018)

Online Dienst zondag 23 januari 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
U kunt zich niet aanmelden voor deze dienst
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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