PROTESTANTSE GEMEENTE TE BLARICUM
DE DORPSKERK

ORDE VAN DIENST VOOR DONDERDAG 31 december 2020
Oudejaarsavond

Maar, wat is waarheid?
Voorganger: Ds. C. van Dorp (Laren)
Liturgische kleur: wit
Ouderling/Lector:
Diaken:
Organist:

Anne-Marie de Fouw
Bas Reitsma
Hendrik Veerman

Deze dienst zal zonder kerkgangers worden gevierd.
U kunt de dienst via de livestream van www.kerkdienstgemist.nl rechtstreeks
volgen of later meevieren.
Uw verzoek om een voorbede kunt u via “Pastoraal contact” vooraf doorgeven
aan de voorganger (zie achterop deze Orde van Dienst).

INTREDE
De Paaskaars brandt. De gemeente wordt stil.
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 419: 1, 2 (gelezen) en 3

2 Wonen overal even thuis
3 Wonen overal bijna thuis
handel en wandel en huis na huis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
loven en bieden op waarheid en waan
stijgende sterren de lach van de maan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.
mensen veel geluk.
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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
Introductie
Gedicht
Zingen: Lied 117d: (enkele keren)
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DE SCHRIFTEN
Gebed om de geest
Eerste Lezing: Jesaja 51: 1 - 6 (NBV)
Luister naar mij,
jullie die gerechtigheid najagen,
jullie die de HEER zoeken.
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,
naar de diepe groeve waar je gedolven bent.
Kijk naar Abraham, jullie vader,
naar Sara, die jullie heeft gebaard;
toen ik hem riep was hij alleen,
maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.
De HEER troost Sion,
hij biedt troost aan haar ruïnes.
Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,
haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,
waar muziek en lofzang klinken.
Mijn volk, luister aandachtig naar mij,
mijn natie, leen mij je oor.
De wet vindt zijn oorsprong in mij,
en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.
In een oogwenk breng ik de zege nabij,
de hulp die ik bied is al onderweg;
ik zal krachtig rechtspreken over de volken.
De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd,
ze zien uit naar mijn krachtig optreden.
Kijk omhoog naar de hemel,
kijk naar de aarde beneden:
al vervliegt de hemel als rook,
al valt de aarde uiteen als een oud gewaad
en sterven haar bewoners als muggen,
de redding die ik breng, zal voor altijd blijven
en mijn recht zal geen einde hebben.
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Zingen: Lied 806: 1, 2 (gelezen) en 3

2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 3 Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
Altijd maar banger,
altijd maar lopen,
duurt het nog langer?
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
In de woestijn worden kinderen groot.
straks wonen wij in een paradijs.

Tweede Lezing: Johannes 18 : 28 - 40 (NBV)
Jezus werd van Kajafas naar het
pretorium gebracht. Het was nog vroeg
in de morgen. Zelf gingen ze niet naar
binnen, om zich niet te verontreinigen
voor het pesachmaal. Daarom kwam
Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan
beschuldigt u deze man?’ Ze
antwoordden: ‘Als hij geen misdadiger
was, zouden we hem niet aan u
uitgeleverd hebben.’ Pilatus zei: ‘Neem
hem dan mee, en veroordeel hem

volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden
wierpen tegen: ‘Wij hebben het recht
niet om iemand ter dood te brengen.’
Zo ging de uitspraak van Jezus in
vervulling waarin hij aanduidde welke
dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus
het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij
zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de
koning van de Joden?’ Jezus
antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of
hebben anderen dit over mij gezegd?’
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‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde
Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters
hebben u aan mij uitgeleverd – wat
hebt u gedaan?’ Jezus antwoordde:
‘Mijn koningschap hoort niet bij deze
wereld. Als mijn koningschap bij deze
wereld hoorde, zouden mijn dienaren
wel gevochten hebben om te
voorkomen dat ik aan de Joden werd
uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet
van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus
koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei
Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de

wereld gekomen om van de waarheid
te getuigen, en ieder die de waarheid
is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’
Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is
waarheid?’ Na deze woorden ging hij
weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb
geen schuld in hem gevonden,’ zei hij.
‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met
Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik
de koning van de Joden vrijlaat?’ Toen
begon iedereen te schreeuwen: ‘Hem
niet, maar Barabbas!’ Barabbas was
een misdadiger.

Zingen: Lied 848: 1 (gelezen), 3 en 5

3 De mens die naar uw wijsheid zoekt, 5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
van harte, met verstand –
aan de drie-ene macht:
doet Gij uw wereld ondergaan
geheim dat aan de oorsprong staat
als maaksel van uw hand.
en in het eind ons wacht.
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Overweging, gevolgd door een korte stilte

Muziek: J.S. Bach - Das alte Jahr vergangen ist

BWV 614

Geloofsbelijdenis: (alternatief)

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.

Diaconale Mededelingen
Collecten:
•
•

Diaconie
Kerkrentmeesters

Kinderen in de Knel - Bogota,Colombia
Algemene kosten

Tot het einde van de maand januari 2021 kunt u, onder vermelding van
het genoemde doel, uw donaties overmaken op:
• rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v.
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum.
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ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 423: 1, 2 (gelezen) en 3

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 3 Voor alle mensen op onze weg:
ga met uw licht vóór hen uit!
vrede en goeds in elk huis!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen
A: ‘AMEN, AMEN, AMEN’ (uit ‘Gloria’ Willem Vogel)

Orgelspel
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KOMENDE KERKDIENSTEN
Zondag 3 januari

10.00 uur

Zondag 10 januari
Zondag 17 januari
Zondag 24 januari

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. Casper van Dorp, Laren.
Nieuwjaar wensen
Ds. Petra Barnard, Blaricum
Ds. Heleen van Beelen, Laren
Ds. Rob Fechner, Maarsbergen

AGENDA en MEDEDELINGEN
De diensten in de Dorpskerk zijn op internet direct of
later te volgen. Dit werkt via de App
Kerkdienstgemist of op www.kerkdienstgemist.nl . U
kunt de App met die naam downloaden uit de Appstore.
Informatie over de Dorpskerk vindt u in ons kerkblad ‘Onderweg’: Wilt u
hiervan een exemplaar of een proefabonnement ontvangen? Neem
contact op met dhr. Leo van Deutekom, telnr. 035-525 5478 of per e-mail:
leo@vandeutekom.org
Alle activiteiten worden Coronaproof uitgevoerd
PASTORALE ZORG
Ds. Arie de Boer is speciaal voor het pastoraat aan de Dorpskerk
verbonden. Hij is te bereiken onder nummer 030-236 9886 en 06-2310
9242 of per email adeboer@hetnet.nl.
PASTORAAL CONTACT
Voor nader contact is Ds. Van Dorp bereikbaar per email:
casper@nachtzonmedia.nl en per telefoon onder nummer 06-25037305
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