ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 1 december 2019
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag van Advent ~
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger
Ouderling
Diakenen

: Ad van Nieuwpoort
: Janny de Groot
: Ineke Abbekerk, Carolien Oosterhof
Bea te Winkel, Kees van Krimpen,
: Agnes van Bekkum
: De Cantorij o.l.v. Philien Schouten
: Voor alle kinderen van de basisschool
: voor kinderen van 0-4 jaar

Organist
M.m.v.
Kinderkring
Crèche
Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 440: 1 en 2
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 440: 3 en 4
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
Zingen met de Cantorij: 1 x cantorij, 1 x allen

(t: G.J. de Bruin; m: J. Berthier)

Zingen met de Cantorij: Psalm 122A
Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 335 (3x zingen)
Schriftlezing: Matteüs 1 : 1 – 17 (vertaling F.H. Breukelman)
1)

Boek van de wording van Jezus Christus, de zoon van David,
de zoon van Abraham.

2)

Abraham verwekte Izaak
Izaak verwekte Jakob
Jakob verwekte Juda en zijn broeders
Juda verwekte Peres en Zerach uit Tamar
Peres verwekte Chesron
Chesron verwekte Aram
Aram verwekte Amminádab
Amminádab verwekte Nachson
Nachson verwekte Salmon
Salmon verwekte Boaz uit Rachab
Boaz verwekte Obed uit Ruth
Obed verwekte Isaï
Isaï verwekte David de koning.

3)
4)

5)

6)

David verwekte Salomo uit die van Uria
7)

Salomo verwekte Rechabeam
Rechabeam verwekte Abia
Abia verwekte Asaf
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16

17)

Asaf verwekte Josafat
Josafat verwekte Joram
Joram verwekte Uzzia
Uzzia verwekte Jotam
Jotam verwekte Achaz
Achaz verwekte Hizkia
Hizkia verwekte Manasse
Manasse verwekte Amos
Amos verwekte Josia
Josia verwekte Jechonja en zijn broeders
ten tijde van de babylonische ballingschap.
En na de babylonische ballingschap:
Jechonja verwekte Sealtiël
Sealtiël verwekte Zerubbabel
Zerubbabel verwekte Abihud
Abihud verwekte Eljakim
Eljakim verwekte Azor
Azor verwekte Sadok
Sadok verwekte Achim
Achim verwekte Eliud
Eliud verwekte Eleazar
Eleazar verwekte Mattan
Mattan verwekte Jakob
Jakob verwekte Jozef, de man van Maria
uit wie verwekt werd Jezus, die Christus wordt genoemd.
Al de geslachten samen dus:
van Abraham tot David veertien geslachten
en van David tot de babylonische ballingschap veertien geslachten
en van de babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.

Zingen: Lied 473 : 1 en 2
Schriftlezing: Matteüs 28 : 1 – 10
1)

2)

Laat na de Sabbat
bij het aanlichten van de eerste dag van de week,
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria
om het graf te bezien.
En zie: er geschiedde een grote aardbeving
want een engel van de Heer daalde neer uit de hemel,
trad naderbij, wentelde de steen weg
en ging daarop zitten.
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Zijn gedaante was als een bliksem
en zijn kleding wit als sneeuw.
De bewakers beefden van vrees voor hem
en werden als doden.
Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouwen:
Vrees niet,
want ik weet dat jullie de gekruisigde zoeken.
Hij is hier niet, want hij is opgewekt,
zoals hij heeft gezegd.
Kom, zie de plaats waar hij lag,
en ga snel en zeg zijn leerlingen dat hij is opgewekt uit de doden:
En zie: Hij gaat jullie voor naar Galilea;
daar zullen jullie hem zien.
Zie: ik heb het jullie gezegd!
Zij gingen snel weg van het graf
met vrees en grote blijdschap
en renden om het zijn leerlingen te verkondigen.
En zie:
Jezus kwam hun tegemoet en zei:
Wees blij!
Zij traden naderbij, grepen zijn voeten en aanbaden hem.
Toen zei Jezus tot hen:
Vrees niet!
Ga heen, verkondig mijn broeders
dat ze naar Galilea moeten gaan, dáár zullen zij mij zien.

Zingen: Lied 473: 3
VERKONDIGING
Cantorij: Siehe, ich sende meinen Engel van Melchior Vulpius (1570-1615)
GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven voor: Stichting Bon Timoun / Kerk
Orgelspel tijdens de collecte: variaties over Nu daagt het in het Oosten
Johann Pachelbel (1653-1706)
De kinderen komen terug in de kerk
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
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Voorbeden, afgewisseld met gezongen: Lied 368J
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
Zingen met de Cantorij: Gij die weet… - t: Huub Oosterhuis; m: Bernard Huijbers
Gebed des Heren
Delen van brood en wijn
Tijdens het uitdelen van brood en wijn zingt de Cantorij en de gemeente:
Cantorij en gemeente Lied 568 A
Cantorij en gemeente: Lied 139d
Cantorij en gemeente: Lied 103e (refrein)
Dankgebed
Slotlied (staande): Lied 919: 1, 3 en 4
Zegen, beantwoord met gezongen Amen
Orgelspel: Fantasia in g moll – Johann Christoff Kellner (1736-1803)

Na de dienst bent u welkom om elkaar te ontmoeten bij
koffie/thee/ limonade in het Kerkelijk Centrum
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MEDEDELINGEN
Agenda
01-12-2019
03-12-2019
04-12-2019

06-12-2019
08-12-2019
10-12-2019

15.00
14.30
09.30
14.00
15.30
10.30
16.00
15.00

Concert Dorpskerk
Handwerken, KC
College van Kerkrentmeesters, Consistorie
Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC
Moderamen, Consistorie
Kerkpleinkring, Consistorie
Areopagus met Jan Terlouw
Samen zingen in Adventstijd, Dorpskerk

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
HOERA HET IS ADVENT
Kom elke dag naar de Advents-hut van Bloemendaal! Drie weken lang lezen elke dag
om 17.00 uur bekende en onbekende Bloemendalers een verhaal of een gedicht bij het
wintervuur. Met muziek, warme wijn en chocola.
Wintervuur, Elke dag om 17.00 uur van 1-24 december 2019 (de gehele adventsperiode)
In de winkelstraat voor Fleurie, Bloemendaalseweg 4.
Kom je ook meezingen met het Kinderkerstkoor?
Ieder kind vanaf groep 3 is hartelijk welkom om mee te
zingen in het kinderkerstkoor.
We zingen op Eerste Kerstdag tijdens de
kerstochtenddienst met ds. Ad van Nieuwpoort in de
Dorpskerk van Bloemendaal. Aanvang 11.00 uur. We
zingen de liedjes van de schoolkerstvieringen. Wel graag even opgeven of je meedoet
via de mail agnesvanbekkum@gmail.com
Vermeld je naam, leeftijd en in welke groep je zit.
We oefenen één keer, op zaterdag 21 december 15.30 – 16.45 uur in de Dorpskerk.
Een uitnodiging voor alle Kerstzangliefhebbers
Elk jaar wordt er uitgebreid kerst gevierd in en om onze prachtige Dorpskerk.
Onder leiding van Philien en Agnes gaan we de meest bekende kerstliederen zingen
in de kerktuin voor aanvang van de kerstnachtdienst.
Daar hebben we wel een ondersteunend koor op het podium bij nodig dat de mensen
mee kan nemen in de samenzang. Het begint op kerstavond rond 20.00 uur en duurt
een half uur.
Wie vindt het leuk om mee te doen? Het gaat om zeer bekende kerstliederen en
een enkele zeer bekende Carol. De repetitie voor dit gebeuren is op zondagmiddag
22 december om 15.30 uur in onze Dorpskerk en zal ca. anderhalf uur duren met
uiteraard een kop koffie en wat lekkers.
Opgeven bij Philien Schouten: stobb105@planet.nl of bij
Agnes van Bekkum: agnesvanbekkum@gmail.com
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SAMEN ZINGEN IN DE ADVENTSTIJD 10 DECEMBER 15.00 UUR
De zangmiddag die we eerder dit jaar organiseerden was voor herhaling vatbaar.
Daarom organiseren we in de Adventstijd weer een zangmiddag. We zingen
geliefde, oude vertrouwde Advents- en Kerstliederen uit verschillende bundels:
de Hervormde bundel van 1938, Johannes de Heer, Liedboek voor de kerken van
1973, het nieuwe liedboek van 2013. Opgave voor de zangmiddag is niet nodig,
hoe meer zielen, hoe meer zangvreugd. Heeft u een verzoeknummer? Geef het door
aan een van ons of mail naar: juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl
De zangmiddag is op dinsdag 10 december om 15.00 uur in de Dorpskerk.
Als u vervoer nodig heeft, kunt u dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.
We kijken uit naar een gezellige en inspirerende middag
Geven met uw smartphone
Wellicht is het u opgevallen dat er mensen tijdens de dienst
aan de collecte geven met hun smartphone. Deze nieuwe
manier van geven werkt gewoon naast contant geld en heeft
veel voordelen. Zo bent u niet beperkt door wat u aan contant geld bij u hebt én
krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is
voor de belasting). Maar bovenal hoeft u voor de dienst niet meer na te denken of u
genoeg contant geld bij u hebt.
Eenvoudig en anoniem
Het gebruik van de Givt-app is simpel en eenvoudig en helemaal anoniem.
U opent de app, selecteert het bedrag en haalt je telefoon langs de collectezak of mand. De kerk krijgt alleen de totale opbrengst van alle givten te zien.
App downloaden
Wilt u ook op deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op
www.givtapp.net/download . Je kan na het downloaden direct je e-mailadres
invoeren en beginnen met geven. Je kan op een later moment je verdere registratie
afronden.
Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Klaas Vos ontvangt Jaap Hamburger
12:15 Orgelpunt met Dick Koomans
13:15 Cantate met Kees Schuurman (heruitzending)
Dinsdag 3 december 2019 Alle-Dag-Kerk via www.radiobloemendaal.nl
12.00 Muziek
12.25 Middagpauzedienst, uitgaande van de Stichting Alle Dag Kerk,
Voorganger: Prof. Dr. Antoine Bodar / Organist: Wilbert Magré
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RADIO BLOEMENDAAL is op zoek naar: Omroepers (m/v)
voor de uitzending op dinsdag.
Zij/ Hij maakt deel uit van een team van 5 technici en 3 omroepsters.
De uitzendingen van de Alle Dag Kerk- diensten zijn op dinsdag van
12:00 tot 13:30 uur.
Inlichtingen bij bureau Radio Bloemendaal
Tel. 023 - 7370098
e-mail: bureau@radiobloemendaal.nl

Dienst zondag 8 december 2019 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
M.m.v. Jenny Stoeckart, Saxofoon
Verkoop van Fairtrade-artikelen na de dienst

8

