ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 12 januari 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 2e Zondag na Epifanie ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Kinderkring
Crèche

: Ds. Klaas Vos
: Lalita de Goederen
: Bea te Winkel
: Agnes van Bekkum
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2, 3 en 4
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: Psalm 92: 5, 6, 7, 8
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 277
Zingen: Lied 526: 1, 2, 3 en 4
Moment met de kinderen, hierna gaan ze naar de kinderkring
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 333
Schriftlezing: 2 Samuël 11: 1-17 en 25-27
1Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde
trekken, stuurde David opnieuw een leger eropuit, onder leiding van Joab en zijn
aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in
Jeruzalem achter. 2Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn
rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een
vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. 3Hij liet uitzoeken wie
ze was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de
Hethiet Uria.’ 4David liet haar bij zich komen en sliep met haar.
(De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist
verstreken.) Daarna ging ze terug naar huis. 5Enige tijd later merkte ze dat ze
zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, 6waarop David aan Joab opdracht gaf
om Uria naar hem toe te sturen. 7Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die
hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voorstond.
8Vervolgens zei hij: ‘Ga naar huis en ontspan u wat.’
Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee.
9Maar Uria ging niet naar huis; hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis,
bij de knechten van zijn heer. 10Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis
was gegaan, zei hij tegen hem: ‘U hebt toch een lange reis achter de rug.
Waarom bent u niet naar huis gegaan?’ 11Uria antwoordde: ‘De ark en het leger van
Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten, opperbevelhebber Joab en zijn
manschappen bivakkeren in het open veld; zou ik dan naar huis gaan om te eten en
te drinken, en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet!’
12David zei tegen Uria: ‘Blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen
teruggaan.’ Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem.
De dag daarop 13nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken.
Toch ging Uria ’s avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de
knechten van zijn heer.14De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij
aan Uria meegaf.
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15In de brief stond: ‘Stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem
geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt.’ 16Joab onderzocht waar de
verdediging het sterkst was, en stelde Uria juist daar op. 17De verdedigers van de
stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David,
en ook Uria vond de dood.
25David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: ‘U moet er maar niet te slecht
over oordelen; de oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed! Heropen de aanval op
de stad en maak haar met de grond gelijk.’
26De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om
haar echtgenoot. 27Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het
hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon.
Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.
Zingen: Lied 527: 1, 2, 3, 4 en 5
Evangelielezing: Matteüs 1: 1-17
1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van
Abraham. 2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda
en zijn broers, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron,
Chesron verwekte Aram, 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte
Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz
verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning.
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7 Salomo verwekte Rechabeam,
Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8 Asaf verwekte Josafat, Josafat
verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte
Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte
Amos, Amos verwekte Josia, 11 Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van
de Babylonische ballingschap.
12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte
Zerubbabel, 13 Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim
verwekte Azor, 14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte
Eliud, 15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob,
16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die
Christus genoemd wordt.
17 Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de
Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap
tot Christus veertien generaties.
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Zingen: Lied 528: 1, 2, 3, 4 en 5
VERKONDIGING
Zingen: Lied 738
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Diaconie
2e: Kerk
Orgelspel tijdens de collecte: een Echo in F – Gerardus Scronx (ca 1615)
De kinderen komen terug in de kerk
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 519: 1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen
Orgelspel: Prelude in G – G.F. Händel (1685-1759)

***
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
12-01-2020
14-01-2020
15-01-2020
16-01-2020

15.00
14.30
20.30
14.00
14.30
20.15

Concert, Dorpskerk
Oosterduinkring, KC
Consistorieoverleg, Consistorie
Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC
Sierlijke Kroon, KC
Filosofiekring, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
SIERLIJKE KROON – DONDERDAG 16 JANUARI 14.30 UUR
René Valensa maakt met ons een virtuele wandeling door Amsterdam met als thema
Joodse geschiedenis.
Het zal een bijzondere middag worden met voor ons allen ook veel herinneringen.
We beginnen om 14.30 uur en vanaf 14.00 uur is het Kerkelijk Centrum geopend.
Voor vervoer kunt u bellen met Aagje Scheeres: 023-5376143
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 giften 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.
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Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Klaas Vos
11:15 Hemelse Modder, Sytze de Vries ontvangt Hermine Deurloo
12:15 Orgelpunt
14 januari 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Mgr. Dr. Dick Schoon

Dienst zondag 19 januari 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
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