
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 4 december 2022 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                ~  2e Zondag van Advent  ~ 

   
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Marjon van Straten- Fennema 
Diaken   : Anne-Marie Scheeres 
Orgel   : Agnes van Bekkum 

Koster   : Adriana Verkuyl 

Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 

Crèche   : Voor kinderen van 0-4 jaar 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel: Variaties over de melodie van Psalm 42 – Georg Böhm (1661-1733) 

 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst 

 

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 Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 

 

Intredelied: Lied 919: 1, 2 en 3 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied om ontferming: Lied 463: 1, 2, 5, 6, 7, en 8 

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: Ruth 1: 12- Ruth 2:2 
 

12  Keer terug mijn dochters, ga! 

  Ik ben immers te oud om een man toe te behoren.  

  Maar al kon ik zeggen: er is hoop voor mij,  

  ook al zou ik deze nacht een man toebehoren 

  en ook al zou ik zonen baren,  

13  zouden jullie er dan op wachten 

  tot ze groot geworden zouden zijn?  

  Zouden jullie dan met het oog daarop ervan afzien  

  een man toe te behoren?  

  Nee, mijn dochters! 

  Waarlijk, mijn lot is veel te bitter voor jullie.  

  Tegen mij is immers de hand van JHWH uitgegaan.  

14 Toen verhieven ze hun stem en weenden opnieuw.  

 Orpa kuste haar schoonmoeder,  

 maar Ruth klampte zich aan haar vast.  

15 Zij zei: 

  Zie, je schoonzuster keert terug 

  naar haar volk en naar haar goden. 

  Keer terug, achter je schoonzuster aan.  

16 Maar Ruth zei: 

  Dring er bij mij niet op aan je te verlaten 

  door terug te keren, weg van achter jou.  

  Wis en zeker, waarheen jij gaat, zal ik gaan 

  en waar jij de nacht doorbrengt,  

  zal ik de nacht doorbrengen,  

  jouw volk is mijn volk 

  en jouw God mijn God; 

17  waar jij sterft wil ik sterven 

  en daar wil ik begraven worden.  

  JHWH mag mij iets aandoen,  

  iets ergers nog, 

  zelfs de dood zal geen scheiding maken 

  tussen jou en mij.  

18 Toen ze zag dat ze vastbesloten was 

 met haar mee te gaan, 

 hield ze op tegen haar te spreken.  

19 Zo gingen zij, getweeën, tot ze in Bethlehem kwamen.  

 Het geschiedde, toen ze in Bethlehem gekomen waren, 

 dat om hen de hele stad gonsde.  
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 De vrouwen zeiden: 

  Is dit niet Naomi?  

20 Maar Naomi zei tegen hen: 

  Noem mij niet Naomi (de lieflijke), 

  noem mij Mara (de bittere),  

  want Sjaddai heeft het mij zeer bitter gemaakt.  

21  Zie, vol ben ik heengegaan,  

  maar leeg deed JHWH mij terugkeren. 

  Waarom zouden jullie mij Naomi noemen 

  nu JHWH zich tegen mij verklaard heeft 

  en Sjaddai mij kwaad heeft gedaan?  

22 Zo is Naomi teruggekeerd en met haar Ruth, de Moabitische,  

 haar schoondochter die terugkeerde 

 uit het veld van Moab. 

 Ze kwamen in Bethlehem 

 bij het begin van het maaien van de gerst.  

 

2, 1 Naomi had een verwant van haar man,  

 een man doortastend en krachtig, 

 van de familie van Elimelek.  

 Zijn naam was Boaz.  

2 Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: 

  Ik wil naar het veld gaan en aren verzamelen 

  achter hem in wiens ogen ik genade vind.  

 Zij zei tegen haar: 

  Ga, mijn dochter. 

 

Zingen: Lied 792: 1 en 2 

 

Tweede lezing: Ruth 4: 13-22  
 

13 Boaz nam Ruth en zij werd hem tot vrouw.  

 Hij kwam tot haar en JHWH gaf haar zwangerschap 

 en zij baarde een zoon.  

14 De vrouwen zeiden tegen Naomi: 

  Gezegend zij JHWH 

  die het je niet aan een losser heeft laten ontbreken deze dag.  

  Zijn naam worde uitgeroepen in Israël!  

15  Hij zal je ziel doen terugkeren en je grijsheid verzorgen,   

  want je schoondochter, zij die je liefheeft,  

  heeft hem gebaard 

  zij die beter dan zeven zonen is voor je.  

16 Naomi nam het kind en legde het aan haar borst,  

 zij werd zijn voedster-moeder.  
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17 De buurvrouwen riepen hem een naam toe, zeggende: 

  Een zoon is geboren aan Naomi,  

 en zij riepen zijn naam: Obed.  

 Hij is de vader van Isaï, de vader van David.  

 

18 Dit zijn de verwekkingen van Peres: 

 Peres verwekte Chesron 

19 en Chesron verwekte Ram 

 en Ram verwekte Amminadab 

20 en Amminadab verwekte Nachson 

 en Nachson verwekte Salma 

21 en Salmon verwekte Boaz 

 en Boaz verwekte Obed 

22 en Obed verwekte Isai 

 en Isaï verwekte David. 

 

Zingen: Lied 792: 3 en 4 

 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied 827  

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

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

1e: Medair Nederland: hulp aan Oekraïners om winterkou te overleven / 2e: Kerk 
 

Medair helpt in Oekraïne sinds het geweld daar begon. Door de buitengewone 

vrijgevigheid van particulieren, kerken en andere organisaties, konden ze al 

meer dan 320.000 mensen helpen. Deze winter vragen ze de kerken om een diaconale 

gift of collecte voor onze medemensen in Oekraïne. Wilt u er samen voor zorgen dat 

zoveel mogelijk mensen een warme winter hebben? Samen kunnen we beschadigde 

huizen en gebouwen repareren en ervoor zorgen dat de mensen in Oekraïne goed 

de winter doorkomen met extra hulpgoederen. NL52 INGB 000 000 2091 

t.n.v. Medair Nederland, o.v.v. Oekraïne 
 

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. 

 

 

http://www.givtapp.net/


5 

 

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 en stil gebed, Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 448: 1, 3, 5 en 9  

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland – Gottfried Augus Homilius (1714-1785) 
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

di   06/12 14.30 Handwerken, KC 

wo 07/12 10.30 Schilderen, KC 

  14.00 Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC 

  20.00 ABC cursus, KC 

do  08/12  10.30  Koffieochtend, KC 

  11.45 Lunch Adventszangers, KC 

  13.00 Advent-Samenzang met Agnes van Bekkum, Dorpskerk 

  

Aanmelden voor de Kerstviering Sierlijke Kroon donderdag 15 december a.s. 

Op donderdag 15 december a.s. is de Kerstviering van de Sierlijke Kroon.  

Omdat we willen weten voor hoeveel personen we inkopen moeten doen vragen wij 

u zich deze keer WEL op te geven. Dat kan telefonisch tot maandag 12 december bij  

Susan de Bruin tel: 5241351 of bij Aagje Scheeres tel: 5376143. 
 

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? Er staat 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 via de website van Radio Bloemendaal. 
 

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 kosten 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.  
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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 
 

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 4 december 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 de Vaart 

 

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt met Dick Koomans 

Als we aan Sinterklaas denken zien we wat muziek betreft de fanfare of trommels voor 

ons. Samensteller Dick Koomans laat ons luisteren naar een orgelprogramma rond 

Sinterklaas. We laten ons verrassen.   

 

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 6 december 2022 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: drs. Andries Knevel / Organist: Everhard Zwart 

 

 

 

 

 
 

 

 

3e Zondag van Advent 

 

Dienst zondag 11 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 
 

 

 


