ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 21 februari 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 1e Zondag van de 40-dagentijd ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel/ Vleugel
Declameren

: ds. Jos Aarnoudse uit Dordrecht
: Mini Hulscher
: Kees van Krimpen
: Dirk Out
: Agneta Markusse en Annet Swarts

Orgelspel
Opgang
Aanvangslied: Psalm 25: 2
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: Psalm 25: 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
Gebed van Opgang
Lied: Lied 368d
Moment met de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Lied 335
Schriftlezing: Genesis 9: 8-17
8)
9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen:
‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen,
en met alle levende wezens die bij jullie zijn:
vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen,
alle dieren op aarde.
Deze belofte doe ik jullie:
nooit weer zal alles wat leeft door het water
van een vloed worden uitgeroeid,
nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
En dit,’
zei God,
‘zal voor alle komende generaties het teken zijn
van het verbond tussen mij en jullie
en alle levende wezens bij jullie:
ik plaats mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.
Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde
en in die wolken de boog zichtbaar wordt,
zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft,
en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed
die alles en iedereen vernietigt.
Als ik de boog in de wolken zie verschijnen,
zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God
en al wat op aarde leeft.
Dit,’
zei God tegen Noach,
‘is het teken van het verbond
dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’
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Lied: Lied 603: 1, 2, 3, 4 en 5
Schriftlezing: Marcus 1: 12-15
12)
13)

14)
15)

Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.
Veertig dagen bleef hij in de woestijn,
waar hij door Satan op de proef werd gesteld.
Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea,
waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
Dit was wat hij zei:
‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Lied: Lied 538: 1 en 4
VERKONDIGING
Orgelimprovisatie
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e De Ark / 2e: Kerk
De medewerkers van De Ark Haarlem leven in een woon-/werkgemeenschap samen
met mensen met een verstandelijke beperking. De woonruimte en werkplaats
zijn gevestigd in het Arkhuis Pelletier aan de Krommelaan 4. De zelfoogsttuin ligt
mooi in het zicht, op de hoek van de Dennenweg en de Johan Verhulstweg.
De Ark is onderdeel van de nieuwe bestemming voor het landgoed Dennenheuvel en
het klooster Euphrasia. Wie deze ANBI-stichting financieel wil steunen
kan een gift overmaken naar rekeningnummer NL 52 TRIO 0391098543 van Stichting
Arkgemeenschap Regio Haarlem.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
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Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Orgelspel: Gigue in G, KV 574 van W.A. Mozart (1756-1791)

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden
Lied als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 422: 1 , 2 en 3
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Fuga in g, BWV 578 van J.S. Bach (1685-1750)

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
(met uw mondkapje voor)

***
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MEDEDELINGEN
CORONAMAATREGELEN
Vanaf heden zijn er geen vergaderingen, bijeenkomsten of koffieochtenden.
Alles geldt tot en met 2 maart 2021.
Voor informatie zie de website
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
KERKBALANS
Zaterdag 30 januari was de laatste dag van de landelijke
Actie Kerkbalans. Heeft u uw toezegging voor 2021 al
doorgegeven? Dit jaar zijn meer dan 40 vrijwilligers op
pad gegaan om de brieven persoonlijk rond te brengen.
Dat is niet voor niets: we hebben uw steun hard nodig.
Natuurlijk kan het ook zijn dat u de jaarlijkse email hebt
ontvangen. Ook dan is de vraag: geef aan onze kerk!
Avondgebeden in de Veertigdagentijd
Omdat er door de coronamaatregelen geen aanwezigen kunnen zijn bij een
kerkdienst en dus ook niet bij een vesper is besloten om dit jaar geen vespers te
organiseren. Het gaat juist om samen zingen, samen de stilte beleven.
Maar het is wel de 40-dagentijd, een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar.
Daarom organiseren we samen met Radio Bloemendaal en met Juup van Werkhoven
elke woensdagavond in de Veertigdagentijd een radio-uitzending. Te beginnen op
Aswoensdag 17 februari tot en met 31 maart. De uitzendingen beginnen om 19:30 uur,
maar zijn ook op een ander tijdstip (als podcast) terug te luisteren. Een online
avondgebed, met muziek, avondliederen, mooie teksten en gebeden en een korte
overweging. Het thema is ‘Ik ben er voor jou’. Dit thema is aangereikt door Kerk in
Actie en is gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid.
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Zondag 21 februari 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jos Aarnoudse
11:15 Hemelse Modder Vincent Bijlo gaat in gesprek met Romana Vrede
12:15 Orgelpunt door Rik Mbengue

Dinsdag 23 februari 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Annette Bosma
Organist: Everhard Zwart
Woensdag 24 februari 2021
19.30 ‘Ik ben er voor jou’ met Juup van Werkhoven
Online avondgebed met muziek, liederen, teksten,
gebeden en een overweging.

(Online) Dienst zondag 28 februari 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Juup van Werkhoven- Romeijn
De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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