ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 9 februari 2020
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 6e Zondag van Epifanie ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
M.m.v.
Kinderkring
Crèche

: Ad van Nieuwpoort
: Beppechien Bruins Slot
: Carolien Oosterhof
: Agnes van Bekkum
: De Cantorij o.l.v. Philien Schouten
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Orgelspel
Opgang

(de gemeente gaat staan)

Aanvangslied: Lied 221: 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 221: 3
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 514D
Zingen met de Cantorij: Psalm 42A
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: 1 Koningen 13: 4-10 (Naardense Bijbel)
4)

En het geschiedt
met dat de koning
het spreken van de man Gods
dat hij in Bet El tegen het altaar
heeft geroepen, hóórt,
strekt Jerobeam van het altaar af zijn hand uit
en zegt:
grijpt hem!
Maar zijn hand die hij tegen hem uitgestrekt heeft
verstijft
en hij kan haar niet meer terugtrekken.

5)

Het altaar is gescheurd
en de as vloeit van het altaar weg,overeenkomstig het teken
dat de man Gods heeft gegeven
door het spreken van de Ene.
Dan zegt de koning ten antwoord
tot de man Gods:
zoek toch de zachtheid van
het aanschijn van de Ene, uw God,
en bid voor mij,
dat mijn hand naar mij terug mag keren!
Dan verzacht de man Gods
het aanschijn van de Ene,
’s konings hand keert naar hem terug
en wordt als eerst.

6)
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7)

Dan spreekt de koning tot de man Gods:
kom bij mij het huis in
en laaf u,en ik zal u een gift geven!

8)

Maar de man Gods
zegt tot de koning:
al geeft u mij de helft van uw huis,
ik kom niet met u mee!ik zal geen hap brood eten
en geen druppel water drinken
op deze plek!-

9)

want zó is mij geboden en gezegd
door het spreken van de Ene:
je zult geen brood eten,
en geen water drinken,
en niet terugkeren
langs de weg die je gegaan bent!

10)

Dan gaat hij heen langs een andere weg,
hij is niet teruggekeerd langs de weg
waarlangs hij naar Bet El
is gekomen.

Zingen met de Cantorij: Lied 533: 1, 2 en 3 (cantorij coupletten, allen refrein)
Evangelielezing: Markus 3: 1-6
1)

2)

3)
4)

Hij ging opnieuw in,
de synagoge binnen.
Daar was een mens
die een verdorde hand had.
En zij hielden nauwkeurig in de gaten
of hij op de sabbat hem zou genezen,
opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen.
Hij zei tot de mens,
die de verdorde hand had: Sta op, naar het midden!
En hij zei tot hen:
Is het geoorloofd op de sabbatdagen
goed te doen of kwaad te doen,
een ziel te redden of te vernietigen?
Zij nu zwegen.
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5)

6)

Met toorn keek hij hen in het rond aan,
bedroefd over de verharding van hun hart.
En hij zei tot de mens:
Strek je hand uit!
Hij strekte die uit
en zijn hand was hersteld.
De Farizeeën gingen uit
en terstond beraadslaagden zij met de Herodianen tegen hem
hoe zij hem zouden kunnen ombrengen.

Zingen met de Cantorij: Lied 533: 4, 5 en 6 (cantorij coupletten, allen refrein)
VERKONDIGING
Zingen met de Cantorij: Gehoord in mensen – t: Huub Oosterhuis ; m: Genève 1551
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
Cantorij: Confitemini Domino – J.M. Haydn (1775)
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 756: 1, 2, 3, 4 en 5
Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Amen
Orgelspel: Allegro uit Concerto del Signor Vivaldi LV 133
Johann Gottfried Walther (1684-1748)
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MEDEDELINGEN
Agenda
09-02-2020
10-02-2020
11-02-2020

15.00
14.00
18.00

Concert Dorpskerk
Bestuur Sierlijke Kroon, KC
Wintermaaltijd, KC

Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
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?

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort
11:15 Hemelse Modder, Sytze de Vries ontvangt Dr. Simon Schoon
12:15 Orgelpunt met Kees Schuurman
11 februari 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Piet van Veelen / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 16 februari 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ds. Alex van Ligten
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