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       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 11 december 2022 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                ~  3e Zondag van Advent  ~ 

  
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Frijkje Bakker 
Diaken   : Klaas van Giffen 
Orgel   : Dirk Out 

Koster   : Marjan Wormsbecher 

Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 

Crèche   : Voor kinderen van 0-4 jaar 

   

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel: Koraal en variaties uit Sonate VI - Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
 

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 438 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied om ontferming: Lied 52  (Liefste Lied van Overzee, Sytze de Vries) 
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De kinderen ontvangen het licht en gaan naar hun eigen ruimte 

 

Projectlied met de kinderen: Tekst: Erik Idema - Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’ 

  

Gebed van de zondag 

 

DE SCHRIFT 

 

Eerste lezing: Jozua 2: 1-14 
 

1 Jozua de zoon van Nun 

 zond van Sittim in het geheim twee mannen uit als verkenners en zei: 

  Ga, bezie het land en wel Jericho.  

 Zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een prostituee,  

 haar naam was Rachab,  

 daar wilden zij zich neerleggen.  

2 Maar aan de koning van Jericho werd gezegd: 

  Er zijn hier mannen gekomen vannacht,  

  van de zonen van Israël 

  om het land te verspieden.  

3 De koning zond naar Rachab en liet zeggen: 

  Naar buiten, die mannen,  

  die bij je kwamen 

  die in je huis zijn gekomen,  

  want om het hele land te verspieden zijn ze gekomen.  

4 De vrouw had echter de beide mannen genomen en ze verborgen.  

 Ze zei: 

  Jawel, ze zijn bij mij gekomen, die mannen,  

  maar ik weet niet vanwaar ze waren. 

5  Toen de poort op sluiten stond,  

  in het donker,  

  zijn de mannen naar buiten gegaan.  

  Ik weet niet waarheen de mannen zijn gegaan.  

  Snel, achtervolg hen,  

  want jullie moeten ze inhalen! 

6 Ze had hen echter naar boven, naar het dak gebracht,  

 en hen verstopt onder de vlasstengels 

 die ze uitgespreid had liggen op het dak.  

7 De mannen achtervolgden hen 

 op de weg naar de Jordaan in de richting van de doorwaadbare plaatsen 

 en de poort werd gesloten,  

 nadat hun achtervolgers naar buiten waren gegaan.  
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8 Wat hun betreft,  

 voordat ze zich te slapen zouden leggen,  

 ging ze naar boven naar hen toe op het dak 

9 en ze zei tegen de mannen: 

  Ik weet,  

  ja, werkelijk, JHWH heeft jullie het land gegeven 

  werkelijk, om jullie heeft ontzetting ons overvallen,  

  werkelijk, alle ingezetenen van het land sidderen voor jullie.  

10  Wij hebben immers gehoord 

  hoe JHWH de wateren van de Schelfzee voor jullie deed opdrogen 

  bij jullie uittocht uit Egypte 

  en wat jullie deden met de twee Amoritische koningen  

  aan de overkant van de Jordaan,  

  met Sihon en met Og,  

  hoe jullie ze geslagen hebben met de ban.  

11  Wij hebben het gehoord,  

  ons hart versmolt,  

  in niemand hield meer geestkracht stand tegenover jullie.  

  Ja, werkelijk,  

  JHWH, jullie God,  

  hij is God 

  in de hemel boven,  

  op de aarde beneden! 

12  Welnu,   

  zweer mij toch bij JHWH dat,  

  zoals ik aan jullie solidariteit heb betoond,  

  zo ook jullie aan het huis van mijn vader solidariteit zult betonen.  

  Geef mij een teken van trouw 

13  en laat in leven 

  mijn vader, mijn moeder, mijn broers, mijn zusters 

  en al het hunne.  

  Red onze zielen van de dood! 

14 Toen zeiden de mannen tot haar: 

  Onze zielen gaan in jullie plaats in de dood! 

  Als je maar geen melding maakt van deze afspraak van ons,  

  dan zal het zo zijn,  

  dat wanneer JHWH ons het land geeft,  

  wij trouw en solidariteit aan jou zullen betonen. 

 

Zingen: Lied 320: 1-4 
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Tweede lezing: Jozua 2: 15-24 
 

 

15 Nu liet zij hen afdalen met een touw door het venster,  

 want haar huis stond op de stadsmuur, aan de buitenwand; 

 op de stadsmuur woonde zij.  

16 Ze zei tot hen: 

  Ga naar het gebergte 

  anders zouden de achtervolgers jullie kunnen treffen 

  en houd je daar drie dagen schuil 

  tot de achtervolgers zullen zijn teruggekeerd,  

  daarna kunnen jullie je weg gaan.  

17 De mannen zeiden tot haar: 

  Nu zullen wij als volgt vrijuit gaan van deze eed aan jou 

  die je ons hebt laten zweren: 

18  Zie, als wij komen in het land,  

  knoop dan dit koord van scharlakendraad aan het venster 

  waarlangs je ons liet afdalen.  

  Haal je vader, je moeder, je broers, heel het huis van je vader  

  bij je in huis.  

19  Zo zal het zijn: 

  ieder die de deuren van je huis uitgaat naar buiten toe,  

  zijn bloed komt op zijn eigen hoofd neer en wij zijn onschuldig; 

  maar al wie bij jou in het huis zal zijn, 

  diens bloed komt neer op ons hoofd 

  als iemands hand tegen hem zal zijn.   

20  En als je melding maakt van deze afspraak van ons,   

  dan gaan wij vrijuit van de eed met jou,  

  die je ons hebt laten zweren.  

21 Ze zei: 

  Volgens jullie woorden, zo zij het! 

 Toen liet ze hen heengaan en zij gingen 

 en ze knoopte het rode koord aan het venster.  

22 Zij gingen en kwamen in het gebergte en bleven daar drie dagen zitten,  

 totdat de achtervolgers teruggekeerd zouden zijn.  

 De achtervolgers zochten allerwege, maar vonden niets.  

23 Toen keerden de mannen terug,  

 ze daalden af van het gebergte,  

 ze trokken over en kwamen bij Jozua de zoon van Nun.  

 Ze vertelden hem al wat hun overkomen was 

24 en zeiden tot Jozua: 

  Ja, werkelijk,  

  JHWH heeft het hele land in onze hand gegeven,  

  alle inwoners van het land, ze sidderen ook voor ons. 
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Zingen: Lied 324  
 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied 605 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

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

1e: De Ark / 2e: Kerk 

De Ark Haarlem is een bekende organisatie in onze gemeente; maar voor wie deze 

organisatie niet goed kent, De Ark is een gemeenschap van mensen, die samenwonen, 

werken en het leven vieren. Mensen met een verstandelijke beperking doen volop mee. 

In de werkplaats wordt veel gedaan, zoals vilten, breien, tekenen, schilderen.  

Deze zelfgemaakte producten worden verkocht. De tuinderij ziet er zeer verzorgd uit, 

maar ook in de winter valt er het een en ander te doen, zoals hout kloven, takken 

versnipperen, paden onderhouden. U kunt uw bijdrage overmaken op  

NL52 TRIO 0391 0985 43 t.n.v. St. Arkgemeenschap o.v.v. collecte 11 december. 

 

 

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 en stil gebed 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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We bidden samen het Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 444  

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Orgelspel: Preludium in G, BWV 541 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang: De Ark / Kerk 
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 
 

wo 14/12 20.00 ABC-cursus, KC 

do  15/12 10.30  GEEN koffiedrinken 

  14.30 Kerstviering Sierlijke Kroon, KC 

  19.00 Kerstsamenzang Muziekschool, Dorpskerk 

  20.00  Filosofiekring, KC 

 

GEEN koffiedrinken op donderdagmorgen 15 december a.s. 

I.v.m. de kerstviering in de middag van de Sierlijke Kroon is er geen koffiedrinken 

 

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

Op donderdag 15 december is de Kerstviering van de Sierlijke Kroon. Aanvang 

14.30 uur in het Kerkelijk Centrum. We volgen de liturgie met medewerking van 

een dubbel kwartet onder leiding van Dirk Out en sluiten af met een gezellig 

samenzijn bij een hapje en een drankje. Komt u ook? Geef u dan nog snel even op 

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 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.  

De inzameling van producten loopt heel goed. Inmiddels zijn we voorzien van 

voldoende maandverband.  

Wij ontvangen heel graag: 

-chocolademelk of pakken vruchtensap;  

-pakjes thee of koffie; 

-rookworsten/knakworsten; 

-broodbeleg zoals pindakaas, jam, chocoladepasta of hagelslag.  

-Koek of Kerstbrood is ook van harte welkom.  

-Kinderen en hun ouders zijn natuurlijk ook dol op chips en zoutjes.  

-Verder is er nog nodig: tandpasta, zeep, douchegel, papieren zakdoekjes, blikken  

  soep, crackers. kaarsen. 

We heten u van harte welkom in het KC tussen 9.30 en 10.00 of na de dienst. 
 

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.  
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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. 
 

 

Zondag 11 december 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap 

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: Uit Daans Platenkoffer 

Een programma over de maan, de enige natuurlijke satelliet van onze planeet.  

Een doordeweekse dag is ernaar genoemd: maandag. We beginnen met een lied 

aangetroffen in een bundel uit 1861 van Jan Pieter Heije. De muziek klinkt verschillend 

als de maan schijnt boven Alleghany (North Cariolina USA), Hawaii of Argentinië.  

Heel veel inspiratie over de maan; te veel voor de platenkoffer.  

Er moeten keuzes worden gemaakt. Deze luisterrijke liedjes zijn vanaf zondag 11 

december te horen. 

 

Dinsdag 13 december 2022 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Drs. Alain Verheij / Organist: Wilbert Magré 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dienst zondag 18 december 2022 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

 

Voorganger: ds. Juup van Werkhoven- Romeijn   

m.m.v. Dubbelkwartet o.l.v. Dirk Out        
 

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

of via uw internetradio 
 

 

 


