
       ORDE VAN DIENST   
       voor de (online) viering op  
         Zondag 30 januari 2022 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                    ~  5e Zondag van Epifanie  ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Beppechien Bruins Slot 
Diaken   : Klaas van Giffen 
Orgel   : Agnes van Bekkum  

Koster   : Huib Hoogeveen 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel: Delen uit de Suite du Deuxieme Ton – Louis Nicolas Clérambault (1676-1749) 

 

Woorden van welkom 

 

Openingslied: Psalm 84: 1 en 2  
 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van de Heer Jezus Christus  

Allen  :Amen. 

 

Vervolg aanvangslied: Psalm 84: 3 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: Lied 220: 1, 2 en 4 

 

Moment met de kinderen 

 

Gebed van de zondag 
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HEILIGE SCHRIFT 

 

Schriftlezing: 1 Koningen 8: 22-30 NBG aangepast  
 

22 Daarop ging Salomo voor het altaar van JHWH staan,  

 ten aanschouwen van de hele gemeente van Israel,  

 hief zijn handen ten hemel en zei: 

23  JHWH, God van Israel,  

  er is geen God gelijk aan u, noch boven in de hemelen,  

  noch beneden op de aarde:  

  u bewaart het verbond en de goedertierenheid jegens uw dienaren 

  die met heel hun hart voor uw aangezicht wandelen; 

24  Gij hebt waargemaakt jegens uw dienaar,  

  mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt,  

  want met uw mond hebt Gij gesproken 

  en met uw hand vervuld zoals het is op deze dag.  

25  Nu dan, JHWH, God van Israel,  

  maak waar voor uw dienaar, mijn vader David, 

  wat Gij tot hem gesproken hebt, zeggend: 

  ‘nooit zal u voor mijn aangezicht een man ontbreken 

  die op de troon van Israel zitten zal,  

  als slechts uw zonen hun weg bewaren 

  om te wandelen voor mijn aangezicht 

  zoals Gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht.  

26  Nu dan, God van Israel,  

  laat toch het woord bewaarheid worden,  

  dat Gij tot uw dienaar, mijn vader David, gesproken hebt.  

27  Zou God werkelijk op aarde wonen? 

  Zie, de hemelen, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten,  

  hoeveel te minder dit huis dat ik gebouwd heb!  

28  Wend u dan tot het gebed van uw knecht  

  en tot zijn smeking, JHWH, mijn God 

  en hoor naar het geroep en het gebed  

29  dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt,  

  zodat uw ogen nacht en dag geopend zijn over dit huis,  

  de plaats waarvan Gij gezegd hebt: 

  mijn NAAM zal daar zijn,  

  om te horen naar het gebed 

  dat uw dienaar bidt voor uw aangezicht op deze dag.  

30  Hoor dan naar het smeken van uw dienaar 

  en van uw volk Israel 

  die zullen bidden op deze plaats; 

  en Gij, hoor in de plaats van uw woning,  

  in de hemel, ja, hoor en vergeef. 
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Zingen: Lied 825: 1, 2 en 3 

 

Schriftlezing: Johannes 2: 13-25 NBG aangepast 
 

13 En het pascha van de Judeeërs was nabij  

 en Jezus ging op naar Jeruzalem. 

14 En hij vond in de tempel de verkopers  

 van runderen, schapen en duiven en de wisselaars die daar zaten.  

15 En hij maakte een zweep van touw 

 en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen  

 en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond 

 en hun tafels keerde hij om. 

16 En tot de duivenverkopers zei hij: 

  Neem dit alles hier vandaan, 

  Maak het huis van mijn vader niet tot een markthal!  

17 En zijn leerlingen herinnerden zich 

 dat er geschreven staat: 

 ‘De ijver voor uw huis zal mij verteren’ (ps 69, 10) 

18 De Judeeërs antwoordden en zeiden tot hem: 

  Welk teken toont u ons 

  dat u dit mag doen?  

19 Jezus antwoordde en zei tot hen: 

  Breek deze tempel af 

  en binnen drie dagen zal ik hem doen herrijzen.  

20 De Judeeërs zeiden: 

  Zes en veertig jaar is over deze tempel gebouwd 

  en u zult hem binnen drie dagen oprichten? 

21 Maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. 

22 Toen hij dan opgewekt was uit de doden 

 herinnerden zijn leerlingen zich 

 dat hij dit gezegd had 

 en zij vertrouwden de Schrift en het woord 

 dat Jezus gesproken had. 

23 En terwijl hij in Jeruzalem was, 

 op het paasfeest, 

 kregen velen vertrouwen in zijn naam 

 doordat zij zijn tekenen zagen 

 die hij deed; 

24 maar Jezus heeft zich niet toevertrouwd aan hen 

 omdat hij ze allemaal kende 

25 en omdat hij het niet nodig had 

 dat iemand hem iets betuigde over de mens,  

 want hij had zelf al leren onderkennen 

 wat er in de mens omgaat. 
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Zingen: Lied 825: 8 en 9 

 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied 364: 1, 2, 5 en 6  

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: Partners Pays Dogon  / 2e: Kerk 
 

Voor de ontwikkeling van het Dogon volk in Mali steunen wij al heel lang  projecten op 

het gebied van watervoorziening, bouw, onderwijs, vrouwenprogramma’s, gezondheid 

en cultuur. Dit gebeurt met succes, ondanks de onstabiele politieke situatie van het land. 

De collecte van vandaag is bestemd voor het alfabetiseringsprogramma van de vrouwen. 

Begin januari zijn de cursussen weer gestart. Het betreft ongeveer 300 vrouwen in 

verschillende regio’s van het grote gebied Pays – Dogon. Fijn dat uw bijdrage deze 

opleiding mogelijk maakt! Veel meer informatie is te vinden op de website: 

www.partnerspaysdogon.nl. U steunt Partners Pays – Dogon met een bijdrage  

IBAN: NL27 INGB 0004 5382 61 o.v.v. alfabetisering. 
 

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 

 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden 
 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

____________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 315: 1 en 2 

 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Allen gaan zitten zodat alles klaar gezet kan worden voor het koffiedrinken. 

De koffie wordt rondgedeeld, dus niet rondlopen tijdens het koffiedrinken.  

 

Wilt u niet koffiedrinken dat kunt u tijdens het orgelspel de kerk verlaten.  

De predikant staat bij de uitgang om u te groeten. 

 

Orgelspel: Uit de Suite du premier ton: Basse et Dessus de Trompette -   

      Louis Nicolas Clérambault (1676-1749) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang  

 

 

    *** 
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MEDEDELINGEN 

 

Agenda 

di     01/02 14.00 Handwerken, KC 

do    03/02 10.30  Koffieochtend met ds. Jaap van de Meent, KC 

vrij  04/02 10.30 Kerkpleinkring, KC 

 

Komt u ook naar de kerk? 

We mogen weer naar de kerk, we mogen weer zachtjes meezingen en er is weer 

koffiedrinken na de dienst (in de kerkzaal) 

Aanmelden blijft noodzakelijk via de website www.kerkpleinbloemendaal.nl 

 

Handwerken 

Dinsdag 1 februari a.s. gaan we weer handwerken. Wees welkom! 

Aanmelden niet nodig. 

 

Koffieochtenden met ds. Jaap van de Meent 

Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een 

kopje koffie. U hoeft zich niet aan te melden. 

 

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.  

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’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
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Zondag 30 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 op 

ieder moment beluisteren  
 

Vanaf vandaag te beluisteren: Orgelpunt met Kees Schuurman 

Presentator Kees Schuurman heeft voor het nieuwe jaar mooie plannen.  

Vanaf afgelopen zomer heeft hij Orgelpunt wat anders aangepakt.  

Waarom commentaar bij de platen als je ook de organist zelf daarover aan het woord 

kan laten, wat Kees vroeger ook op Radio 5 deed. Op dit moment is nog niet bekend 

wie er komt, maar hij heeft vast een paar boeiende gasten op het oog. 

 

Sinds zondag 23 januari te beluisteren: DICHTWERK door Leny Deurloo 

Voor de januari-uitzending koos Leny Deurloo een aantal gedichten van de Vlaamse 

dichter Herman de Coninck (1944-1997). Deze man geldt in Vlaanderen als één van 

de groten in de hedendaagse poëzie. Maar ook in Nederland geniet hij bekendheid, 

vooral vanwege zijn gevoel voor de tederheid en de kracht van zijn poëzie. 

 

Dinsdag 1 februari 2022 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: pastor Joost Verhoef uit Amsterdam / Organist: Everhard Zwart 

 

 

 

 

 

 

(Online) Dienst zondag 6 februari 2022 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jaap Smit uit Oegstgeest 

 

U bent van harte welkom in de kerkdiensten.  

Aanmelden kan via de website www.kerkpleinbloemendaal.nl 

 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/

