PROTESTANTSE GEMEENTE TE BLARICUM
DE DORPSKERK

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 13 januari 2019
1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer
Liturgische kleur: wit
Ouderling/Lector
Diaken
Kerkrentmeester
Organist
Voorganger

:
:
:
:
:

Henk Aertsen
Annette Horsman
Marijke Goote
Peter den Ouden
ds Petra Barnard

Het voorbedenboek ligt vóór de dienst op de tafel in de Voorhof.
U kunt hierin uw voorbeden voor deze dienst schrijven.

INTREDE
De Paaskaars brandt. De gemeente wordt stil.
Piano: Impromptu op. 90 nr. 2 in Es gr.t. (‘stromend water’)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
We gaan staan

Zingen: Psalm 72, vers 1 en 4
‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
Stilte ter voorbereiding op deze eredienst
Bemoediging en Groet:
V
: Onze hulp is de Naam van de Heer
A
: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V
: die trouw is tot in eeuwigheid
A
: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
V
: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Drempelgebed
We nemen plaats

Zingen: Lied 281: 1, 2, 4, 5, 7, 9 en 10
‘Wij zoeken hier uw aangezicht’
Kyriëgebed,
besloten met “Zo roepen wij zingende tot U”
Lied 301a: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Zo roepen wij zingende tot U
Glorialied: Lied 305: 1, 2, 3
‘Alle eer en alle glorie’
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DE SCHRIFTEN
Gebed om de Geest
Eerste Lezing: Jesaja 40: 1 – 11
Troost voor Jeruzalem
1
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3

4

5

Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’

Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
9
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11
Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
6
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Zingen: lied 456a: 1, 2, 4 en 6
‘Kwam van Godswege’
Tweede Lezing: Lucas 3: 15 – 16 en 21 - 22
15

Het volk was vol
verwachting, en allen
vroegen zich af of Johannes
misschien de messias was,
16
maar Johannes zei tegen
hen: ‘Ik doop jullie met water,
maar er komt iemand die
meer vermag dan ik; ik ben
zelfs niet goed genoeg om
de riemen van zijn sandalen
los te maken. Hij zal jullie
dopen met de heilige Geest
en met vuur.

21

Heel het volk liet zich
dopen, en toen ook Jezus
was gedoopt en hij aan het
bidden was, werd de hemel
geopend 22 en daalde de
heilige Geest in de gedaante
van een duif op hem neer, en
er klonk een stem uit de
hemel: ‘Jij bent mijn geliefde
Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Lied 686: 1, 2, 3
‘De Geest des Heren heeft’

Preek, gevolgd door een korte stilte
Orgel: ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn, - Dietrich Buxtehude
Zingen: Lied 527: alle vijf verzen
Uit uw hemel zonder grenzen

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
V: In verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan bidden wij:
(de kleine klok luidt…)

A: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de
hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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Diaconale Mededelingen
Inzameling van gaven: 1. Diaconie: Viore
2. Kerkrentmeesters: Koffie na de dienst
Orgel: ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ - Joh. Seb. Bach
(U hoort het stromen van de rivier Jordaan en de druppels water
waarmee Christus gedoopt werd, gecombineerd met de melodie van
het betreffende lied in het pedaal).

ZENDING EN ZEGEN
Het slotlied wat wij zingen is een antwoord op de commotie
deze week over de z.g. Nashville-verklaring. Zingen over de
liefde lijkt mij op dit moment beter dan discussiëren…
We gaan staan

Slotlied: Ongestraft mag liefde bloeien
Op de melodie van ‘Love divine’, zie evt. lied 791
1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
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5. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
6. Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
7. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
8. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
Sytze de Vries
In 2011 geschreven voor het boekje ‘Coming out churches’
en de ondertekening van het anti-geweld-tegen-homo’s manifest van de
gezamenlijke kerken in de Domkerk.

Zegen
A: ‘AMEN, AMEN, AMEN’ (uit ‘Gloria’ Willem Vogel)
Orgel: ‘Juicht voor de koning van de Joden’ - Willem Vogel

Doorpraten over het gehoorde in deze dienst?
Er is koffie en thee of limonade in de Voorhof.
Pastoraal contact
Ds Barnard is na de dienst in de voorhof te spreken.
Voor nader contact is zij bereikbaar per email: petra.c.barnard@planet.nl
of per  onder nummer: 035-538 6264.
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Pastorale zorg
Ds Marnix van der Sijs is te bereiken onder nummer  035-631 2114,
of per email: predikant@protestantsegemeenteblaricum.nl

Collecten
1) Diaconie
VIORE
Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker en is gevestigd
in Hilversum en gericht op de regio. Viore biedt begeleiding bij de niet
medische aspecten van de ziekte. Mensen die leven met kanker kunnen
iedere werkdag zonder afspraak of verwijzing terecht bij Viore.
Op afspraak kan er deel worden genomen aan een uitgebreid
activiteitenprogramma. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent
geen vaste jaarlijks terugkerende financiering. De diaconie wil deze
organisatie met uw hulp graag financieel ondersteunen.
2) Kerkrentmeesters
Koffiedrinken na de dienst
Deze zondag willen wij de gaven bestemmen om de kosten te bestrijden
van het wekelijkse koffiedrinken na de kerkdienst.

Komende kerkdiensten
Zondag

20 januari

11.00 uur

Zondag
Zondag
Zondag

27 januari
3 februari
10 februari

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Oecumenische viering
In St. Jans Basiliek te Laren
Ds J.G. de Bruin en
pastoor J. Vriend
Ds Marnix Th. van der Sijs
Ds Marnix Th. van der Sijs
Ds Arie de Boer

KERKBALANS 2019 “GEEF VOOR JE KERK”
Binnenkort gaat de actie kerkbalans weer van start.
Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie en zijn daarom (grotendeels)
afhankelijk van de financiële bijdragen van hun leden.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’.
Voor iedereen is de kerk op zijn eigen manier van waarde.
Maar wat bent u echt bereid om eraan te bij te dragen?
Een jaarlijks terugkerende vraag.
Tussen 19 januari en 2 februari ontvangt u het informatiepakket in de bus.
We rekenen op uw steun en bijdrage, zonder uw hulp lukt het niet!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Klaas Kos
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Cie. Kruispunt
Cie. Kruispunt
Donderdag 31 januari 2019 een uitje in de buurt.
Wij bezoeken de tentoonstelling “Winkeltjes uit heden en
verleden” bij de Historische Kring. Twee bestuursleden zullen
ons over de tentoonstelling rondleiden.
Verzamelen om 13.45u in Pand Achterom.
Aanmelden bij: Sabine 693 7258 of Anne-Marie 06-2123 0727.

Kerkcafé, donderdag 17 januari 2019

Donderdag 17 januari a.s.: Kerkcafé met als onderwerp:
“De functies van de muziek in de maatschappij”.
Spreker de Hr. Leo Samama.
Leo Samama is componist en musicoloog.
Was docent aan diverse conservatoria en de
Universiteit van Utrecht en vervolgens als
artistiek coördinator verbonden aan het
Residentie Orkest en als directeur aan het
Nederlands Kamerkoor.
Hij is medeoprichter van de Nederlands
Strijkkwartet Academie en publiceerde over
diverse onderwerpen.
Een daarvan is “De zin van muziek”, waarin de
vele functies van de muziek in de maatschappij
worden belicht: liturgisch wereldlijk, politiek,
collectief, ontspannend.
Deze onderwerpen zal hij in het Kerkcafé nader toelichten en o.a. met
muziekvoorbeelden illustreren.
Aanvang 20.00 uur met inloop vanaf 19.45 uur in de Dorpskerk.
Nadere inlichtingen over het programma bij dhr. Bas Reitsma
(smsreitsma@gmail.com en 035 888 30 87) en flyers in de Voorhof.
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