ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 27 november 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag van Advent ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diakenen
Orgel
Koster
Kinderkring
Crèche

: ds. Jessa van der Vaart
: Beppechien Bruins Slot
: Monique Brink en Klaas van Giffen
: Dirk Out
: Marjan Wormsbecher
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

VOORBEREIDING
Orgelspel: ’Nun komm, der Heiden Heiland', BWV 659 - J.S. Bach (1685-1750)
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst
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 Jezus Christus, onze Heer
:Amen.

Intredelied: Lied 452: 1, 2 en 3
Gebed om ontferming
Lied van ontferming: Lied 25a
De kinderen ontvangen het licht en gaan naar hun eigen ruimte
Projectlied met de kinderen
Gebed van de zondag
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DE SCHRIFT
Eerste lezing: 2 Samuel 11: 1-15 ; 26 en 27 - NBG aangepast
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In het daaropvolgende jaar,
in de tijd dat koningen ten strijde trekken,
zond David Joab uit
en met hem zijn dienaren en heel Israel
en zij vernietigden de Ammonieten
en sloegen het beleg voor Rabba,
maar David bleef in Jeruzalem.
En het geschiedde tegen de tijd dat het avond werd:
David stond op van zijn bed
en wandelde over het dak van het koningshuis;
vanaf het dak zag hij een vrouw, bezig zich te baden;
en die vrouw zag er zeer goed uit.
David liet naar die vrouw vragen en men zei:
Wel, dat is Bathseba,
de dochter van Eliam,
de vrouw van de Hethiet Uria.
Daarop stuurde David boden om haar mee te nemen.
Zij kwam tot hem en hij lag bij haar –
zij had zich van haar onreinheid gezuiverd –
daarna keerde zij terug naar huis.
De vrouw werd zwanger en liet David weten:
Ik ben zwanger.
Toen zond David een boodschap naar Joab:
Stuur de Hethiet Uria naar mij.
En Joab stuurde Uria naar David.
Toen Uria bij hem kwam,
vroeg David naar de welstand van Joab en van het volk
en naar de stand van de oorlog.
Daarop zei David tot Uria:
Ga naar je huis en was je voeten.
Toen Uria wegging uit het paleis,
werd hem een geschenk van de koning nagebracht.
Maar Uria legde zich te ruste bij de ingang van het paleis
bij alle knechten van zijn heer
en ging niet naar huis.
Men deelde David mee:
Uria is niet naar zijn huis gegaan.
Toen zei David tot Uria:
Ben je niet van een lange reis gekomen?
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Waarom ben je niet naar je huis gegaan?
Maar Uria sprak tot David:
De ark en Israel en Juda verblijven in tenten
en mijn heer Joab en de knechten van mijn heer
zijn in het veld gelegerd;
zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en drinken
en bij mijn vrouw te liggen?
Zowaar gij leeft en zowaar uw ziel leeft,
dat zal ik niet doen!
David zei tot Uria:
Blijf ook vandaag hier,
dan zal ik je morgen laten gaan.
En Uria bleef in Jeruzalem die dag en de volgende dag.
Toen riep David hem bij zich
om in zijn tegenwoordigheid te eten en te drinken
en hij maakte hem dronken.
Hij echter ging ’s avonds weg
om op zijn slaapplaats bij de knechten van zijn heer
zich te ruste te leggen.
En naar zijn huis ging hij niet.
Toen schreef David de volgende morgen een brief aan Joab
en verzond die door Uria.
Hij schreef in de brief:
‘Zorg dat Uria vooraan in het front komt,
waar de oorlog het sterkst woedt,
trek je dan van hem terug,
opdat hij getroffen wordt en sneuvelt.
Toen Uria’s vrouw hoorde dat Uria, haar man, dood was,
bedreef zij rouw over haar echtgenoot.
Nadat de rouw voorbij was,
liet David haar naar zijn huis halen.
Zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon.
Maar de zaak die David gedaan had,
was kwaad in de ogen van de Heer.

Zingen: Lied 851: 1, 2, 3 en 4
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Tweede lezing: 2 Samuel 12: 1-14 - NBG aangepast
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JHWH zond Nathan tot David.
Deze kwam bij hem en zei:
Er waren twee mannen in een stad,
een rijk en een arm.
De rijke had zeer veel schapen en runderen;
de arme had niets, behalve een klein ooilam
dat hij had gekocht en opgekweekt.
Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen;
het at van zijn bord, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot,
het was hem als een dochter.
Eens kreeg de rijke man bezoek
en hij kon er niet toe komen een van zijn schapen of runderen
te nemen
en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen;
dus nam hij het ooilam van de arme man
en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was.
Toen ontbrandde de toorn van David hevig tegen die man
en hij zei tot Nathan:
Zo waar JHWH leeft,
de man die dit gedaan heeft is een kind des doods.
En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden
omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had.
Daarop zei Nathan tot David:
Jij bent die man!
Zo zegt JHWH, de God van Israel:
Ik heb je gezalfd tot koning ove Israel
en je gered uit de macht van Saul.
Ik heb je gegeven het huis van je heer
en de vrouwen van jouw heer in je schoot.
Ik heb je gegeven het huis van Israel en Juda –
en als dat te weinig geweest was,
dan had ik je nog wel meer gegeven.
Waarom heb je het woord van de Heer veracht
en gedaan wat kwaad is in zijn ogen?
De Hethiet Uria heb je geslagen met het zwaard
en zijn vrouw heb je tot vrouw genomen,
en hem heb je met het zwaard van de Ammonieten gedood.
Nu dan, het zwaard zal van jouw huis nimmermeer wijken,
omdat je mij hebt veracht
en de vrouw van de Hethiet Uria genomen hebt,
opdat zij jouw tot vrouw zou zijn.
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Zo zegt de Heer:
Zie, ik zal over jou een kwaad doen komen
uit je eigen huis,
ik zal je vrouwen voor je ogen weghalen
en aan je naaste geven;
die zal bij je vrouwen liggen
op klaarlichte dag.
Want jij hebt het wel in het verborgene gedaan,
maar ik zal dit doen
in tegenwoordigheid van Israel
en in het volle licht.
Toen zei David tot Nathan:
Ik heb tegen de Heer gezondigd.
En Nathan zei tot David:
De Heer heeft je zonde vergeven:
je zult niet sterven,
hoewel je door deze daad
de vijanden van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster –
de zoon echter, die je geboren is, zal sterven.

Zingen: Lied 851: 7, 8, 9 en 10
VERKONDIGING
Zingen: Lied 1001
DE TAFEL
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: KiA Werelddiaconaat Colombia / 2e: Kerk
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit,
zoals drugshandel. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten
werken om de eindjes aan elkaar te knopen. In de hoofdstad Bogotá is een christelijke
organisatie die dit soort kinderen een veilige haven biedt. Het centrum biedt hen
praktische trainingen: werken in een moestuin, prachtige producten van papier maken,
of zelfs een koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen
gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat
deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind.
Daarom collecteren we vandaag voor dit werk. Geef aan de collecte voor het
Werelddiaconaat Colombia of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia.
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Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL46 RABO 0373 716 559
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
__________________________________________________________________
Voorbeden
Zingen: Lied 453: 1, 3 en 5
Tafelgebed
v: De Heer met u allen!
a: Zijn vrede met u!
v: Verheft uw harten!
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer!
v: Zegenen wij de Heer onze God!
a: Hem zeggen wij dank!
v: …
Zingen: Lied 404e
Vervolg tafelgebed
v: … doe dit tot zijn gedachtenis…
Zingen: Lied 407 a
Vervolg tafelgebed…
We bidden samen het Onze Vader
Nodiging
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Vredegroet
v: de vrede van Christus met u allen!
a: zijn vrede met u!
Wij geven elkaar een teken van vrede
Delen van brood en wijn
Muziek tijdens delen brood en wijn: Andante uit Sonate IV, BWV 528 J.S. Bach (1685-1750)
Slotlied (staande): Lied 440: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b
Orgelspel: ‘Komt als kind’ren van het Licht’ - Feike Asma (1912-1984)
Inzameling van de gaven bij de uitgang: KiA Werelddiaconaat Colombia / Kerk
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MEDEDELINGEN
Agenda
wo 30/11
do 01/12
zo 04/12

14.00
10.30
09.30

Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC
Koffieochtend, KC
Inzameling voor Buurtgezinnen

Buurtgezinnen
Ook dit jaar houden wij weer een kerstpakkettenactie ten behoeve van
Buurtgezinnen. Op 4, 11 en 18 december zamelt de diaconie artikelen in die wij in
kerstpakketten verpakken voor de Buurtgezinnen in onze gemeente. Wij nemen uw
pakket graag in ontvangst tussen 9.30 en 10.00 uur, of na afloop van de dienst in het
Kerkelijk Centrum. Het zijn veelal jonge gezinnen, daarom vragen wij uw
boodschappen mee te nemen naar de kerk, waar kinderen blij van worden, zoals:
pakken sap/chocolademelk, limonadesiroop, crackers, beschuit, chips, alle soorten
houdbaar broodbeleg zowel hartig als zoet. Ook verzorgingsartikelen als tandpasta
en maandverband zijn van harte welkom. Laten we het succes van vorig jaar
herhalen en misschien wel evenaren.
Advent met ds. Juup van Werkhoven
In de Adventstijd verzorgt Juup van Werkhoven-Romeijn weer korte uitzendingen
via Radio Bloemendaal. Het thema is dit jaar ‘Verlangen’. Waar verlangen wij naar,
waar hopen we op? Ook dit jaar komen klassieke Bijbelteksten aan de orde, teksten
die al eeuwen in de kerk juist in deze weken van Advent zijn gelezen. We verbinden
ze met onze tijd en we luisteren naar prachtige muziek en poëzie. Er zijn in totaal 12
uitzendingen van 10 tot 15 minuten. Vanaf maandag 28 november staat er drie keer
in de week een nieuwe meditatie online. Steeds op maandag, woensdag en vrijdag.
Luisteraars van Radio Bloemendaal die via een speciale internetradio luisteren
kunnen om 10.30 uur en om 19.30 uur de radio aanzetten. U kunt zich abonneren op
een dagelijkse e-mail met een link naar de uitzending en een fotomeditatie.
Was u bij vorige meditaties ook geabonneerd op zo’n dagelijkse mail, dan ontvangt
u de mails automatisch. Was u nog niet eerder geabonneerd? Dan kunt u zich via de
website van Radio Bloemendaal aanmelden.
Kerstzangmiddag
Donderdag 8 december kunt u na het gebruikelijke koffiedrinken en een lichte lunch,
een aantal bekende, dierbare of nostalgische Advents- en Kerstliederen zingen onder
leiding van Agnes van Bekkum. Voor deze lunch moet u zich opgeven bij het Kerkelijk
Bureau, waar u ook kunt afrekenen. De onkosten bedragen € 5,00.
Om 12.30 uur gaan we naar de kerk. Luncht u niet met ons, zorg dan dat u om 12.50 uur
in de kerk bent. Vanaf 13.00 uur gaan we een uur lang samen zingen. Een verzoek voor
een speciaal lied kunt u doorgeven aan Agnes van Bekkum. Kent u een mooi, toepasselijk
gedicht, een warme herinnering of een schriftlezing, ook daar is ruimte voor.
Agnes van Bekkum - 06 2250 4732 / agnesvanbekkum@gmail.com
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N.B. We gaan er van uit dat u zelf voor vervoer zorgt én omdat
de temperatuur in de kerk op 15°C. staat, is het zinvol om warme kleding aan te doen.
Zondag 27 november 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Aangeraakt met Gerard Swüste – Op zoek naar het kind in ons.
Het programma Aangeraakt gaat in deze maanden over familie. In deze aflevering heeft
Gerard Swüste het over kinderen. Hoe kinderen zijn, hoe we kinderen kunnen ervaren.
Maar we nemen ook de uitdaging aan om de woorden van Jezus van Nazareth tot
ons te nemen: ‘Word als kinderen’ of ‘Je moet opnieuw geboren worden’. Onze
speurtocht naar de wereld van het kind eindigt in een zoeken naar het kind in onszelf.
Mag het er nog zijn? Kunnen we kind zijn?
Er worden teksten gelezen van Rutger Kopland en Muus Jacobse, er is muziek van
Melanie, Elton John en Ernie van Sesamstraat.
Vanaf vandaag nieuw: Dichtwerk door Leny Deurloo
Leny Deurloo liet zich bij de samenstelling inspireren door het boek van Kick Bras:
Voor het leven, de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer. U hoort gedichten van Inge
Lievaart en Sietze de Vries: “Laat mij dan niet verdrinken in mijn eigen
onmacht mij niet nestelen in mijn onvrede.” Het gaat in de gedichten om het vinden
van kracht in zwakheid. Deze woorden zou men kunnen zien als het thema van de
uitzending.
Maandag, woensdag, vrijdag via uw internetradio en via www.radiobloemendaal.nl
10.30 Meditaties in Adventstijd met ds. Juup van Werkhoven
(herhaling om 19.30 uur)
Dinsdag 29 november 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Lekenpreek door Maja Boomsma/ Organist: Rob van Dijk

2e Zondag van Advent
Dienst zondag 4 december 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio

9

