ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 20 februari 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 8e Zondag van Epifanie ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster

: ds. Jessa van der Vaart
: Carolien Oosterhof
: Kees van Krimpen
: Dirk Out
: Marjan Wormsbecher

De opwekking van Lazarus, Vincent van Gogh (1853-1890)

VOORBEREIDING
Orgelspel: ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ van Johann Pachelbel (1653-1706)
Woorden van welkom
(de gemeente gaat staan)
Openingslied: Psalm 66: 1 en 2
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2.

Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

:Onze hulp is 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: Psalm 66: 3
3.

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Hierna gaat de gemeente zitten
Gebed om ontferming
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Loflied: Lied 645: 1, 2 en 4

2.

Christus onze Heer is voor ons gestorven
en Hij daalde neer in het doodsgebied,
deed de dood teniet in de nieuwe morgen.

4.

Maatslag der natuur, kringloop der getijden,
luister naar het uur dat zijn liefde slaat,
Hij kwam ons te baat, Hij zal ons bevrijden!

Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring
Gebed van de zondag
HEILIGE SCHRIFT
Schriftlezing: Jozua 3, 9-16 NBG aangepast
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Toen zei Jozua tot de Israelieten:
Kom naderbij
en hoor de woorden van de Heer, jullie God.
Voorts zei Jozua:
Hieraan zul je weten dat de levende God in jullie midden is
en dat hij zeker de Kanaanieten, de Hethieten,
de Hevieten, de Ferezieten, de Girgasieten,
de Amorieten en de Jebusieten voor je uit verdrijven zal:
zie, de ark van het verbond van de Heer van de ganse aarde
trekt voor jullie over, de Jordaan in.
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Welnu, neem twaalf mannen uit de stammen van Israel,
uit elke stam een man.
Zodra dan de voetzolen van de priesters
die de ark van de Heer, de Heer van de ganse aarde, dragen,
in het water van de Jordaan rusten,
zal het water van de Jordaan afgesneden worden;
het water dat van bovenaf komt zal als een dam blijven staan.
Het geschiedde nu, toen het volk uit zijn tenten opbrak
om de Jordaan over te trekken –
de priesters die de ark van het verbond droegen,
bevonden zich aan de spits van het volk –
dat zodra de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan
en de voeten van de priesters die de ark droegen
aan de oever in het water gedompeld waren –
de Jordaan was geheel buiten zijn oevers getreden
gedurende de hele oogsttijd –
het water, dat van bovenaf kwam, bleef staan;
het rees op als een dam,
zeer ver weg bij Adam, de stad die bezijden Zarathan ligt,
terwijl het water dat afvloeide naar de zee der Vlakte, de zoutzee,
volkomen werd afgesneden.
Toen trok het volk over, tegenover Jericho.

Zingen: Lied 326: 1, 2 en 3
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3.

Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

Schriftlezing: Johannes 11, 28-54 NBG aangepast
28
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En na deze woorden ging zij heen
en riep Maria haar zuster in stilte en zei:
De leermeester is er en hij roept je.
En toen zij dat hoorde, ontwaakte ze haastig
en ging naar hem toe.
Jezus was nog niet in het dorp gekomen
maar was nog op de plaats waar hij Martha had ontmoet.
Toen dan de Judeeers
die bij haar in huis waren en troostwoorden tot haar spraken
zagen dat Maria haastig opstond en naar buiten ging,
volgden ze haar
vermoedend dat ze naar het graf toe ging
om daar te weeklagen.
Zodra Maria aankwam waar Jezus was,
viel ze, toen ze hem zag, voor zijn voeten neer en zei:
Heer, als u hier geweest was
zou mijn broer niet zijn gestorven!
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Zodra Jezus haar zag weeklagen
en de Judeeers die met haar meegekomen waren
zagen weeklagen,
beving woede zijn geest
en was alles in hem in verwarring.
En hij zei:
Waar hebben jullie hem gelegd?
Zij zeiden tot hem:
Heer, kom en zie.
Jezus huilde.
De Judeeers zeiden:
Zie, hoe hij hem lief had.
Maar anderen zeiden:
Had hij, die de ogen van de blinde opende
niet kunnen maken
dat deze man niet was gestorven?
Toen kwam Jezus, weer woedend tot in het diepste van hem,
aan bij het graf;
het was een rotsholte en er lag een steenblok voor.
Jezus zei:
Hef dat steenblok op!
De zuster van de overledene, Martha, zei tot hem:
Heer, hij verspreidt al de lijklucht
want het is de vierde dag!
Jezus zei tot haar:
Heb ik je niet gezegd
‘als je gelooft zul je de glorie van God zien?’
Toen hieven ze het steenblok op;
Jezus hief zijn ogen naar om hoog en zei:
Vader, ik dank u dat gij mijn hebt gehoord;
ik wist wel dat ge mij altijd hoort,
maar vanwege de schare die rondom staat
heb ik het gezegd
opdat ze zullen geloven
dat gij mij hebt gezonden!
Nadat hij dit gezegd had
schreeuwde hij met grote stem:
Lazarus, kom uit!
En de gestorvene kwam uit,
met windsels gebonden aan voeten en handen;
zijn gezicht was met een zweetdoek ombonden.
Jezus zei tot hen:
Maak hem los en laat hem heengaan!
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Velen van de Judeeers
die naar Maria toegekomen waren
en zagen wat hij gedaan had
gingen in hem geloven;
maar enkelen van hen gingen weg,
naar de farizeeers toe
en zeiden hen wat Jezus gedaan had.
De hogepriesters en de farizeeers
riepen een vergadering samen en zeiden:
Wat staat ons te doen?
Want deze mens doet vele tekenen!
Als wij hem zo laten begaan
zullen allen in hem gaan geloven
en de Romeinen zullen komen
en ons ontnemen
zowel de heilige plaats als het volk.
Maar een van hen, Kajafas,
die de hogepriester van dat jaar was
zei tot hen:
Jullie weten niets,
jullie bedenken niet dat het in jullie belang is
dat een mens sterft voor de gemeenschap
en niet heel het volk verloren gaat.
Hij zei dit niet vanuit zichzelf,
nee, als hogepriester van dat jaar profeteerde hij
dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet alleen voor het volk
maar ook om de verstrooide kinderen van God
samen te brengen tot een.
Vanaf die dag beraadslaagden zij erover om hem te doden.
Dus liep Jezus niet meer vrij rond onder de Judeeers;
nee, hij ging weg, daarvandaan
naar de streek bij de woestijn
naar een stad die Efraim heet,
daar bleef hij met de leerlingen.
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Zingen: Lied 326: 4, 5 en 6

5.Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

6. O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

VERKONDIGING
Zingen: Lied 530: 1, 2, 3 en 4
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3.

Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.

4.

Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.

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
Hoe te leven na kanker? Het Inloophuis geeft handvatten om verder te gaan.
Zij bieden een luisterend oor, deskundige begeleiding en vele activiteiten.
(H)erkenning van wat er in het huidige moment speelt zal een belangrijk onderdeel
vormen van de ondersteuning die vanuit het Inloophuis wordt gegeven. Men krijgt alle
vrijheid om datgene te doen, te kiezen of te vragen waar op dat moment behoefte aan is.
Het Inloophuis is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL52 RABO 0103 5166 46 van Inloophuis
Kennemerland.
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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, de kinderen komen terug in de kerk

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
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Slotlied (staande): Lied 605: 1, 2, 3, 4 en 5

2.

De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3.

De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4.

De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5.

De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
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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: Sinfonia from ‘Solomon’ van Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Inzameling van de gaven bij de uitgang

***
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MEDEDELINGEN
Agenda
di 22/2
wo 23/2
do 24/2

16.30
14.00
10.30

Redactievergadering Maandbericht, KC
Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC
Koffieochtend, KC

Meelezen
De meeleeskring is weer van start gegaan, op de woensdag voorafgaand aan de
zondag waarop ds. Jessa van der Vaart voorgaat. Aanmelden is niet nodig.
Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent. Aanmelden niet nodig.
Zondag 20 februari 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 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
Sinds zondag 13 februari te beluisteren: Orgelpunt door Dick Koomans
Presentator Dick Koomans zal in deze uitzending van Orgelpunt historische
opnamen bespreken en laten horen, onder andere van de organist Charles de Wolff.
Daarnaast zullen opnames te horen zijn uit het immense Van der Linden-archief.
Dinsdag 22 februari 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorgangers: Abeltje Hoogenkamp & Ranfar Kouwijzer
Organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 27 februari 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
U bent van harte welkom in de kerkdiensten
Aanmelden is niet meer nodig.
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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