
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
         Zondag 5 februari 2023 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                     ~  5e Zondag na Epifanie   ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Rob Visser uit Vuren 
Ouderling van dienst : Frijkje Bakker 
Diaken   : Monique Brink 
Orgel   : Agnes van Bekkum 

Koster   : Marjan Wormsbecher 

Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 

Crèche   : Voor kinderen van 0-4 jaar 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel: All’ Elevatione en Pastorale – Domenico Zippoli (1688-1726) 

 

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 447 
 
Gebed om ontferming 

 

Zingen: Lied 647 

 

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring 

 

Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 

 

Lezing: 1 Samuel 3 
 

1  De jonge Samuel diende dus de HEER,  

 onder de hoede van Eli.  

 Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER  

 en er braken geen visioenen door.  

2  Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats.  

 Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien.  

3  Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER,  

 bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd.  

4 Toen riep de HEER Samuel.  

  ‘Ja,’  

 antwoordde Samuel.  

5 Hij liep snel naar Eli toe en zei:  

  ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’  

 Maar Eli antwoordde:  

  ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’  

 Toen Samuel weer lag te slapen,  

6 riep de HEER hem opnieuw.  

 Samuel stond op, ging naar Eli en zei:  

  ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’  

 Maar Eli antwoordde:  

  ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’  

7 Samuel had de HEER nog niet leren kennen,  

 want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt  

 door het woord tot hem te richten.  

8 Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer.  

 Samuel stond op, ging naar Eli en zei:  

  ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’  

 Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep.  

9 Hij zei tegen Samuel:  

  ‘Ga maar weer slapen.  

  Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden:  

   “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’  

 Samuel legde zich weer te slapen,  

10 en de HEER kwam bij hem staan  

 en riep net als de voorgaande keren:  

  ‘Samuel! Samuel!’  

 En Samuel antwoordde:  

  ‘Spreek, uw dienaar luistert.’  
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11 Toen zei de HEER tot Samuel:  

  ‘Let op!  

  Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren  

  dat zijn beide oren tuiten!  

12  Als die tijd aanbreekt zal ik alles,  

  maar dan ook alles ten uitvoer brengen  

  wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd.  

13  Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk  

  het vonnis over zijn familie zou voltrekken  

  vanwege het wangedrag van zijn zonen:  

  hij wist dat zij God minachtten,  

  maar hij heeft ze niet terechtgewezen.  

14  Daarom heb ik Eli’s familie gezworen  

  dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost.’ 

15 Samuel bleef tot de ochtend liggen  

 en opende toen de deuren van het heiligdom van de HEER.  

 Hij zag ertegen op om Eli te vertellen wat hij had gehoord.  

16 Maar Eli riep hem bij zich:  

  ‘Samuel, mijn jongen, kom eens hier!’  

  ‘Hier ben ik,’  

 antwoordde Samuel,  

17 en Eli vroeg:  

  ‘Wat heeft hij tegen je gezegd?  

  Probeer niet het voor me te verbergen.  

  God mag met je doen wat hij wil,  

  als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd!’ 

18 Zonder iets achter te houden vertelde Samuel hem alles  

 wat hij had gehoord, en Eli zei:  

  ‘Hij is de HEER. Laat hij doen wat hij het beste vindt.’ 

19  Samuel groeide op.  

 De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling  

 wat hij had voorzegd.  

20  Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Berseba,  

 tot de erkenning dat Samuel door de HEER als profeet was aangewezen.  

21 In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen.  

 Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. 

 

Zingen: Lied 845 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied 317 
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GAVEN EN GEBEDEN 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

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

1e: Kerk in Actie – Pakistan  / 2e: Kerk 
 

Als we op 1 februari herdenken dat 70 jaar geleden in Nederland de watersnoodramp 

plaatsvond is het goed om te beseffen dat destijds Pakistan ons meteen te hulp 

schoot door geld in te zamelen. Dan voelt het goed om na zo’n lange tijd iets terug te 

mogen doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig 

hebben, omdat het land gebukt gaat onder een langdurige watersnood.  

Bovendien ondersteunt Kerk in Actie in Pakistan de organisatie AWARD, die 

schoolverlaters helpt met vakopleidingen en leningen. AWARD begeleidt ook 

jongeren bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf of bij het voorbereiden 

van een universitaire studie. De organisatie wil bovendien jongeren met 

verschillende religieuze achtergronden bijeenbrengen, waardoor het onderlinge 

begrip toeneemt. U kunt de gift overmaken naar Kerk in Actie via rekeningnummer 

NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 'Pakistan'. 
 

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 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 907: 1 en 4 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Orgelspel: Al Post Comunio – Domenico Zippoli (1688-1726) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang: KiA Pakistan / Kerk 

 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

di 07/02  14.30 Handwerken, KC 

wo 08/02 20.15 ABC van de christelijke traditie, KC 

do 09/02  10.30  Koffieochtend, KC 

  20.30 Op verhaal komen, Predikantskamer 

do 16/02  14.30 Sierlijke Kroon, KC  
 

SIERLIJKE KROON, donderdag 16 februari 2023 

“Babbeltrucs” aan de deur en nepmails komen steeds vaker voor, en vooral ouderen 

worden hiervan vaak de dupe. De heer Peter Smit, Ouderenadviseur KBO 

Seniorenbelang Zaanstreek – Waterland, wil graag dat wij ons bewust zijn van deze 

gevaren. Aan de hand van een diapresentatie zal hij ons attent maken op deze  

vormen van oplichting en hoe die kunnen worden voorkomen. 

Waar: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 20 

Wanneer: 16 februari, aanvang 14:30 uur (vanaf 14:00 uur is de zaal open) 

De Sierlijke Kroon kent geen lidmaatschap en aanmelden is niet nodig.  

U bent allen hartelijk welkom. 

Veel gestelde vragen over Actie Kerkbalans 

Waarom kreeg ik zowel een digitaal als een papieren verzoek? 

Heeft u vorig jaar digitaal toegezegd, dan heeft u nu alleen een digitaal verzoek 

gekregen. Deed u dit vorig jaar echter niet, maar hebben we wel een email-adres van 

u, dan heeft u het formulier op twee manieren aangeboden gekregen. Kijkt u eens in 

uw spambox of reclamebox van uw emailaccount. Heeft u het dit jaar voor het eerst 

digitaal ingevuld, dan krijgt u volgend jaar alleen een digitaal verzoek. 
 

Loopt mijn incassomachtiging door? 

Nee, een incassomachtiging voor de Actie Kerkbalans is maar 1 jaar geldig.   

Wilt u dat deze doorloopt, dan raden wij u aan om een Overeenkomst Periodieke 

Gift af te sluiten. Formulieren hiervoor liggen in de kerk en het kerkelijk centrum  

of kunt u downloaden op de website van PKN (klik hier). 
 

Ik heb toch een Overeenkomst Periodieke Gift afgesloten, waarom krijg ik nu  

toch weer een verzoek? 

Controleert u de looptijd van uw overeenkomst. Is dit in 2018 afgesloten dan geldt 

hij waarschijnlijk niet meer voor 2023, tenzij u een looptijd voor langer dan 5 jaar 

hebt aangekruist.   
 

Zondag 5 februari 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Rob Visser uit Vuren 
 

 

 

 

https://protestantsekerk.nl/geef-een-gift/
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De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Vanaf vandaag nieuw: Uit Daans Platenkoffer 

In de maand waarin voor docenten en leerplichtigen meestal de krokusvakantie valt 

zit de platenkoffer vol met liedjes over school met aan het begin de schoolbel.  

Een programma met een spannende eerste schooldag en wat de school uiteindelijk 

voor velen betekend heeft. Terugblikkend naar hoe het was bij één van onze vorige 

generaties schoolgaande kinderen die zich met een lei, kroontjespen en inktpot 

behielpen. Aan het eind van de Platenkoffer een romantisch getint besluit over de 

herinneringen die bij velen nog voortleven over de schooltijd. 
 

Dinsdag 7 februari 2023 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Pastor Joost Verhoef / Organist: Everhard Zwart 

 
 

 

 

 

Dienst zondag 12 februari 2023 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Eddy Reefhuis uit Amsterdam   

               
 

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

of via uw internetradio 

 
 

 

 


