ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 10 januari 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag na Epifanie – Doop van de Heer ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Vleugel
Solisten

: ds. Juup van Werkhoven - Romeijn
: Frijkje Bakker
: Bea te Winkel
: Agnes van Bekkum
: Nicolien Smits en Frank Cornet

Muziek op de vleugel
Opgang
Aanvangslied (solisten): Psalm 100: 1, 2 en 3
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger:

Groet
Voorganger:

Onze hulp is in 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 (solisten): Psalm 100: 4
Voorganger:

Allen:

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
Amen

Woorden van welkom - Epifanie
Lied (solisten): Lied 277
Gebed van Opgang
Glorialied (solisten): Lied 516
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 333
Schriftlezing: Jesaja 55: 1-11
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
Hem heb ik aangesteld
als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.
Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
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7)

8)
9)

10)

11)

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.

Lied (solisten): Psalm 42: 1
Schriftlezing: Marcus 1: 1-11
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.
Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen
opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van
zonden te verkrijgen.
Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door
hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.
Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij
leefde van sprinkhanen en wilde honing.
Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs
niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn
sandalen los te maken.
Ik heb jullie gedoopt met water,
maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
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9)
10)
11)

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan
om zich door Johannes te laten dopen.
Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,
en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Lied (solisten): Lied 356: 1, 2, 3, 6 en 7
VERKONDIGING
Muziek op de vleugel: Adagio uit het Concerto in d ( naar Alessandro Marcello)
BWV 974 – J.S. Bach (1685-1750)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Voedselbank / 2e: Kerk
Deze zondag zal de collecte bestemd zijn voor de Voedselbank Haarlem, waar de
abonnees wekelijks zelf hun gratis voedselpakket mogen uitzoeken. U kunt deze
ANBI-instelling rechtstreeks steunen door een gift over te maken naar
NL85 INGB 00010102 97 ten name van Voedselbank Haarlem en omstreken.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Muziek op de vleugel: Allegro (II) uit Sonate in G, Hob. XVI/8 – J. Haydn (1732-1809)
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961
___________________________________________________________________
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (solisten) (staande): Lied 686: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Muziek op de vleugel: Allegro (I) uit Sonate in G, Hob.XVI/8 – J. Haydn (1732-1809)

MEDEDELINGEN
CORONAMAATREGELEN
Vanaf heden zijn er geen vergaderingen, bijeenkomsten of koffieochtenden.
Alles geldt tot en met 19 januari 2021.
Voor informatie zie de website
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
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Zondag 10 januari 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30
10.00
11:15
12:15

13.15

Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
(Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Juup van Werkhoven
Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt de half-Pakistaanse en half
Nederlandse journalist en schrijver: Haroon Ali
Orgelpunt door Kees Schuurman.
In deze Orgelpunt staat een dubbel-cd centraal als een hommage aan
organist Haite van der Schaaf. Deze veelzijdige musicus overleed vier jaar
geleden op 89-jarige leeftijd en liet talloze waardevolle opnamen na.
Uit Daans Platenkoffer.
Ontelbaar zijn dagelijks de gebruikers. Niet meer weg te denken uit het
drinkgewoontepatroon waar dan ook. In dit programma beginnend bij één
van de belangrijkste exporteurs. En via kopjes en koppen komt het
uiteindelijk terecht bij de gebruiker. En toen was er KOFFIE.
Via Radio Bloemendaal opgediend in liedjes en melodietjes. Op een tijd zo
rond 13.15 dat bij velen de werkelijke koffietijd voorbij is.

Dinsdag 12 januari 2021-Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Evangelist Jurjen ten Brinke – Organist: Wim Magré

(Online) Dienst zondag 17 januari 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jaap van de Meent
De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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