ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 10 maart 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag van de 40-dagentijd ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Vleugel
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Janny de Groot
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Muziek op de vleugel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 601: 1 en 2
Licht dat ons aanstoot in de morgen…
Moment van stilte
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: Lied 601: 3
Alles zal zwichten en verwaaien…
Voorganger:
Belijden wij in gemeenschap met de synagoge
en in de geest van de Messias Jezus
de enigheid van de HERE God
Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht
Allen : Amen.
Gemeente gaat zitten

Gebed van Opgang
Gemeente zingt: Lied 368d
Houd mij in leven…
Zingen: Psalm 81: 1, 8, 9 en 14
Jubel God ter eer…
Moment met de kinderen,
hierna gaan de kinderen naar de kinderkring in het kerkelijk centrum.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 333 (3x zingen)
Kom, Geest van God…
Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1-15
1)

2)

3)

4)

En het geschiedde
toen JHWH Elia in een storm liet opgaan ten hemel:
daar gingen Elia en Elisa, weg uit Gilgal.
Elia zei tot Elisa:
Blijf toch hier zitten
want JHWH heeft mij naar Bethel gezonden.
Maar Elisa zei:
Zowaar JHWH leeft,
zowaar jouw ziel leeft:
ik zal jou niet verlaten.
En zij daalden af naar Bethel.
De zonen van de profeten van Bethel gingen uit naar Elisa
en zeiden tot hem:
Weet jij dat JHWH op deze dag
jouw heer zal wegnemen van boven jouw hoofd?
Hij zei:
Ook ik weet het, zwijgt!
Elia zei tot hem:
Elisa, blijf toch hier zitten,
want JHWH heeft mij naar Jericho gezonden.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Maar hij zei:
Zowaar JHWH leeft
zowaar jouw ziel leeft
ik zal jou niet verlaten.
En zij kwamen in Jericho.
De zonen van de profeten van Jericho naderden Elisa
en zeiden tot hem:
Weet jij dat JHWH op deze dag
jouw heer zal wegnemen van boven jouw hoofd?
Hij zei:
Ook ik weet het, zwijgt!
Elia zei tot hem:
Blijf toch hier zitten,
want JHWH heeft mij naar de Jordaan gezonden.
Maar hij zei:
Zowaar JHWH leeft
zowaar jouw ziel leeft
Ik zal jou niet verlaten.
Zo gingen ze beiden.
Vijftig man van de profetenzonen gingen mee,
en bleven tegenover staan, van verre.
Zij beiden stonden aan de Jordaan.
Elia nam zijn mantel, rolde hem op
en sloeg de wateren.
Ze splitsten zich herwaarts en derwaarts
en zij trokken beiden over het droge.
En het geschiedde toen zij overtrokken
dat Elia tot Elisa zei:
Wens wat ik voor je kan doen
voordat ik van jou word weggenomen.
Elisa zei:
Dat een tweevoudig deel van jouw geest
op mij zal zijn!
Hij zei:
Iets zwaars heb je gewenst!
Als je mij ziet wanneer ik van je word weggenomen
dan zal het aldus aan je geschieden,
zo niet, het zal niet gebeuren.
En het geschiedde terwijl zij voortgingen al gaande en sprekend,
Zie!
een wagen van vuur en paarden van vuur
die maakten scheiding tussen hen beiden.
En Elia ging op in een storm ten hemel.
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12)

13)

14)

15)

Elisa zag het en schreeuwde:
Mijn vader, mijn vader
jij wagen Israëls en zijn ruiters!
En hij zag hem niet meer.
Hij greep zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.
En hij hief de mantel van Elia op,
die van hem afgevallen was
en hij keerde om en bleef staan aan de oever van de Jordaan.
Hij nam de mantel van Elia
die van hem afgevallen was,
sloeg de wateren en zei:
Waar is JHWH, de God van Elia?!
Ook hij: hij sloeg de wateren en zij splitsten zich herwaarts en derwaarts
en Elisa trok over.
De profetenzonen van Jericho zagen van tegenover hem
en zeiden:
Elia’s geest rust op Elisa.

Zingen: Lied 538: 1 en 2
Een mens te zijn op aarde…
Evangelielezing: Mattheus 3: 13-17 en Mattheus 4: 1-11
13)

14)

15)

16)

17)

Toen trad Jezus op
van Galilea naar de Jordaan tot Johannes
om zich door hem te laten dopen.
Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende:
Ik heb nodig door u gedoopt te worden,
en gij komt tot mij?
Jezus nu antwoordde en zei tot hem:
Laat mij thans geworden,
want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.
Toen liet hij van hem af.
Terstond nadat Jezus gedoopt was,
steeg hij op uit het water.
En zie:
de hemelen openenden zich
en hij zag de Geest Gods neerdalen als een duif
en op hem komen.
En zie:
een stem uit de hemelen zei:
Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb.
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4:1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)

Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid
om verzocht te worden door de duivel.
En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had,
kreeg Hij ten laatste honger.
En de verzoeker kwam en zei tot Hem:
Indien Gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden.
Maar hij antwoordde en zei:
Er staat geschreven:
Niet alleen van brood zal de mens leven,
maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat.
Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad
en hij stelde Hem op de rand van het dak van de tempel,
en zei tot Hem:
Indien Gij Gods Zoon zijt,
werp uzelf dan naar beneden;
er staat immers geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u,
en op handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
Jezus zei tot hem:
Er staat ook geschreven:
Gij zult de Here, uw God niet verzoeken.
Wederom nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg
en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,
en zei tot hem:
Dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt.
Toen zei Jezus tot hem:
Ga weg, satan!
Er staat immers geschreven:
De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.
Toen liet de duivel van hem af
en zie: engelen kwamen en dienden Hem.

Zingen: Lied 538: 3 en 4
Een mens te zijn op aarde…
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VERKONDIGING
Zingen: Lied 536: 1, 2, 3 en 4
Alles wat over ons geschreven is…
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven:
1e: Kerk
2e: Kerk in Actie - De kerk bloeit in Cuba
De kinderen komen terug in de kerk
Zingen bij een gedachtenis: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf…
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we lied 367f
Heer, verhoor mijn gebed…
Slotlied (staande): Lied 605: 1-5
De toekomst is al gaande…
Zegen, beantwoord met door allen gezongen:
Muziek op de vleugel

***
Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum
Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst
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MEDEDELINGEN
Agenda
10-03-2019
13-03-2019

14-03-2019
16-03-2019

16.00
10.00
14.00
19.30
20.00
10.00

Areopagus, Dorpskerk
Ad van Nieuwpoort in gesprek met Rein Willems
College van kerkrentmeesters, Consistorie
Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC
Vesper in de 40-dagentijd, Dorpskerk
Bijbeltafel, Consistorie
Sam’s kledingactie, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
VESPERS in de 40-dagentijd met als Thema: ‘Wees mens!’
Ook dit jaar willen we weer samen opgaan naar Pasen, door elke week samen een
vesper te vieren. Van oudsher is dit in de kerk een periode van bezinning.
De vespers hebben dan ook een wezenlijk ander karakter dan de erediensten op
zondag: eenvoud, stilte en bezinning staan centraal. Er is geen preek, maar een
langere stilte. En er is mooie muziek. Vanaf woensdag 6 maart tot en met woensdag
10 april is er iedere week om 19.30 uur een Vesper in de Dorpskerk.
Er zijn géén maaltijden voorafgaand aan de vespers.
We hopen dat velen van u aan de vespers deelnemen.
Sam's Kledingactie, zaterdag 16 maart 2019 van 10.00 tot 13.00 uur
Onze voorjaarsinzameling voor Sam's Kledingactie vindt dit jaar plaats op zaterdag
16 maart a.s. van 10.00 uur tot 13.00. U kunt uw schone en herdraagbare kleding en
schoeisel in dichte zakken aanleveren bij het kerkelijk centrum.
Let op: Speelgoed en knuffels, vervuilde en kapotte kleding, kussen en dekbedden
en vloerbedekking zamelen we niet in. Dit is afval dat tegen betaling moet worden
afgevoerd en kost dus geld.
Miljoenen mensen over de hele wereld
moeten in rampgebieden overleven of hun
leven weer opbouwen. Sam's Kledingactie
zet zich in voor al deze mensen. Honderden
vrijwilligers door het hele land zamelen
herdraagbare kleding en schoeisel in.
De verkoop daarvan levert geld op dat we besteden om de nood in rampgebieden te
verlichten. We werken daarbij samen met o.m. Cordaid. Dit jaar gaat wordt de nettoopbrengst van de kleding besteed aan de wederopbouw van Sulawesi.
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KERKBALANS
Graag herinneren wij u er nog even aan om uw
toezeggingsformulier in te leveren, ook al heeft u al een
bijdrage overgemaakt.
Als uw emailadres bij ons bekend is heeft u het
toezeggingsformulier digitaal ontvangen. Vergeet u niet om
deze in te vullen? Dat scheelt ons veel administratief werk!
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos in gesprek met de Roemeens-Nederlandse
schrijver Mira Feticu
12:15 Orgelpunt
13:15 Surprise
14:15 Aangeraakt: Ineke Clement kijkt terug op het kerkasiel in de Haagse
Bethelkapel. Titel van deze aflevering: Aan de bron van het kinderpardon.
12 maart 2019 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Dr. Wouter Klouwen uit Baarn
Organist: Everhard Zwart
13 maart 2019
19:15 Muziek
19:30 Vesper in de 40-dagentijd
20:00 Einde

Vesper in de 40-dagentijd
Woensdag 13 maart 2019 in de Dorpskerk
Aanvang 19.30 uur
***
Dienst zondag 17 maart 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
2e zondag van de 40-dagentijd

8

