
 PASEN 
  Zondag 21 april 2019 

          
Voorganger   : Ad van Nieuwpoort 
Ouderling van dienst  : Hanny Korstjens 
Diaken    : Tom de Bruijn 
Organist     : Agnes van Bekkum en m.m.v. Anne Brummelkamp 
Trompetkwartet   : Leerlingen van de Gemeentelijke    
           Muziekschool Bloemendaal o.l.v. Gerda Postma 
      Maarten Lagrand, Evert Ingwersen en  
                   Philip van der Kooij 
Kinderkring   : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche    : Voor kinderen van 0-4 jaar 
 
Belijdenis van het geloof door : Charlotte Nuhoff, Vincent den Hollander, 
      Djoeke Barendregt, Bart Kramer 
 
******************************************************************** 
 

Samenzang voor de dienst: Lied 122: 1, 2, 3 en 4  (Evangelische Liedbundel) 
 Daar juicht een toon… 
 
Zingen: Lied 624: 1, 2 en 3 
Christus onze Heer verrees… 

Opgang       (de gemeente gaat staan) 
 

Aanvangslied: Lied 630: 1 en 2 

Sta op! Een morgen ongedacht… 

 

Moment van stilte 
 

Bemoediging  

Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen  :en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van de Heer Jezus Christus  

Allen  :Amen.  
 

vervolg aanvangslied: Lied 630: 3 en 4 
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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.       

 

Hierna gaat de gemeente gaat zitten 

 

Gemeente zingt: Lied 296 (refrein)   tekst Sytze de Vries; melodie Willem Vogel 

Die de morgen ontbood… 

 
Zingen: Lied 655: 1-5 
Zing voor de Heer een nieuw gezang… 

Moment met de kinderen 
 

Muzikaal moment: Divertissement - André Waignein (1942-2015) 

 

Hierna verlaten de kinderen de kerk en gaan naar de kinderkring  

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezing 

   

Zingen: Lied 333 (3x zingen) 

Kom, Geest van God… 

   

Schriftlezing: 2 Koningen 13: 14 – 21 
 

14) Elisa nu was ziek aan zijn ziekte, waaraan hij zou sterven, 

 en Joas, de koning van Israël, daalde naar hem af, 

 weende over zijn aangezicht en zei: 

  Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! 

15) Elisa zei tot hem: 

  Haal een boog en pijlen! 

 Hij haalde een boog en pijlen. 

 

 

 



3 

 

16) Hij zei tot de koning van Israël: 

  Plaats je hand aan de boog! 

  

 Hij plaatste zijn hand daaraan 

 en Elisa legde zijn handen op de handen van de koning. 

17) Hij zei: 

  Open het venster naar het oosten! 

 Hij opende het en Elisa zei: 

  Schiet! 

 Hij schoot. 

 Hij zei: 

  Een pijl van bevrijding door JHWH is het, 

  een pijl van bevrijding van Aram! 

  Je zult bij Afek Aram slaan tot verdelgens toe. 

18) Hij zei: 

  Haal de pijlen! 

 Hij haalde ze.  

 Hij zei tot de koning van Israël: 

  Sla ermee op de aarde! 

 Hij sloeg driemaal 

 en stond toen stil. 

19) De man Gods werd woedend op hem en zei: 

  Je had vijf of zesmaal moeten slaan 

  dán zou je Aram tot verdelgens toe hebben geslagen. 

  Maar nu sla je Aram maar driemaal.  

20) Elisa stierf 

 en ze begroeven hem. 

 - Jaar op jaar komen de benden uit Moab het land binnen – 

21) En het geschiedde 

 toen ze een man aan het begraven waren: 

 Zie! Ze zagen een bende 

 en wierpen de man in het graf van Elisa en gingen weg. 

 De man raakte het gebeente van Elisa aan 

 werd levend en stond op zijn voeten.   

 

Zingen: Lied 608: 1, 2 en 3 

De steppe zal bloeien… 
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Evangelielezing: Lucas 24: 13-35 

 

13) En zie:  

 twee van hen waren op diezelfde dag op weg naar een dorp,  

 zestig stadiën van Jeruzalem, 

 genaamd Emmaus. 

14) En zij bespraken met elkaar 

 de samenloop van alle dingen. 

15) En het geschiedde  

 terwijl zij in gesprek waren en naar antwoorden zochten, 

 dat Jezus zelf naderde en met hen meereisde. 

16) Maar hun ogen werden bevangen,  

 zij herkenden hem niet.  

17) En hij zei tot hen:  

  Wat zijn dit voor woorden  

  die jullie elkaar al wandelend tegenwerpen? 

 En zij bleven staan met sombere blik. 

18) Die met de naam Kleopas, antwoordde hem en zei: 

  Ben jij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem 

  dat jij niet weet wat daar geschied is deze dagen? 

19) Hij zei tot hen:  

  Wat dan? 

 Zij zeiden tot hem: 

  Dat met Jezus de Nazarener, 

  die man was een profeet, machtig in daad en woord, 

  voor God en heel het volk; 

20)  hoe onze hogepriesters en oversten hem hebben overgeleverd, 

  zodat hij ter dood veroordeeld werd, 

  en hem hebben gekruisigd. 

21)  En wij maar hopen: 

  hij is het die Israël verlossen zal. 

  Maar ondertussen is het al de derde dag  

  sinds dit is geschied. 

22)  En nu hebben enkele van onze vrouwen  

  ons ook nog in de war gebracht: 

  zij waren 's morgens vroeg bij het graf  

23)  en vonden zijn lichaam niet. 

  En toen kwamen zij om te zeggen 

  dat zij ook een verschijning van engelen  

  hadden gezien, 

  die zeiden dat hij leeft. 
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24)  Toen zijn er een paar van ons  

  naar het graf gegaan 

  en zij vonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, 

  maar hem zagen zij niet. 

25) Hij zei tot hen: 

  O jullie die van niets weten, tragen van hart, 

  dat jullie niet vertrouwen  

  op alles wat de profeten gesproken hebben! 

26)  Moest de Christus dit niet lijden, 

  en zijn heerlijkheid binnengaan?  

27) En hij begon bij Mozes en bij alle profeten 

 en legde hun uit  

 wat in alle Schriften over hem staat. 

 

28) Zij naderden het dorp waarheen zij op weg waren 

 en hij hield zich alsof hij verder moest gaan. 

29) Maar zij drongen sterk bij hem aan en zeiden: 

  Blijf bij ons 

  het is haast avond en de dag is al gedaald. 

 En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. 

 

30) En het geschiedde  

 toen hij met hen aanlag aan tafel: 

 hij nam het brood, 

 sprak de zegen uit, 

 brak het en gaf het hun. 

31) Toen werden hun ogen geopend  

 en zij herkenden hem. 

 En hij werd onzichtbaar voor hen. 

32) Zij zeiden tot elkaar: 

  Was ons hart niet brandende in ons 

  toen hij met ons sprak op de weg 

  toen hij ons de Schriften opende? 

 

33) En nog dat uur stonden zij op 

 en keerden terug naar Jeruzalem. 

 Zij vonden de elf tezamen en die bij hen waren, 

34) die zeiden: 

  De Heer is waarlijk opgewekt 

  en is aan Simon verschenen. 

35) En zij vertelden van onderweg 

 en hoe hij zich te kennen had gegeven in het breken van het brood. 
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Muzikaal moment: The Spacious Firmament - Joseph Haydn (1732-1809)

Verkondiging 

 

Muzikaal moment: Vierhandig Sonate in Bes  KV 240  

       Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Andante grazioso 

 

Zingen: Lied 27: 1-7  (Alles wordt nieuw)  (t: W. ter Burg) 
 

Tijdens het zingen komen de kinderen terug in de kerk 

 

De Heer is waarlijk opgestaan… 

BELIJDENIS EN DOOP 

 

Staande zingen van het Credo van de Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen: 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,  

ten derde dage wederom opgestaan van de doden.  

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,  

vanwaar Hij komen zal om te oordelen  

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest.  

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  

de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden;  

wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen.     (gemeente gaat zitten) 
 

Vragen  
 

Zegenbede en Doop 
 

Zingen (staande): Lied 362: 1, 2 en 3 

Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 

 

(De gemeente gaat zitten) 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Inzameling van de gaven:  

1
e
: Kerk 

2
e
: Stichting Partners Pays Dogon 

 

Vandaag is de collecte bestemd voor de stichting Partners Pays Dogon ( Mali)  

Meer dan 8000 vrouwen hebben zich georganiseerd in vrouwencollectieven in Pays 

Dogon. Wij bieden hen, op aanvraag, praktijktrainingen en effectieve 

alfabetiseringscursussen met het doel inkomens genererende activiteiten te 

ontwikkelen. Helpt u mee? Partners Pays- Dogon IBAN: NL27 INGB 0004 538261 

o.v.v. alfabetiseringscursus vrouwen.  

Liesbeth Spigt, bestuurslid afdeling onderwijs. 

 

Geen contant geld mee? Kijk verderop in de liturgie hoe u met uw smartphone kunt 

geven voor beide collectes. 

 

Muzikaal moment tijdens de collecte: Vierhandig Sonate in Bes  KV 240  

             Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  

             Het eerste deel Allegro 

 

Zingen bij een gedachtenis: Lied 961 

Niemand leeft voor zichzelf… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

na elke intentie zingen we  
 
 

 

 

 

Slotlied (staande): Lied 634: 1 en 2 

 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen:  

 

 

Trompetkwartet: Trumpet voluntary - Henry Purcell (1659-1695) 

 

Orgelspel: Vierhandig Sonate in Bes  KV 240 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  

      Het vierde deel Allegro 
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          *** 
 

Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten 

bij koffie, thee of limonade  
 

             (bij mooi weer in de kerktuin) 
 

MEDEDELINGEN 

 

Agenda 

23-04-2019 16.30 Redactievergadering Maandbericht, KC 

27-04-2019 12.30 Oranjeconcert, Dorpskerk 
   

                                Voor meer informatie zie de website: 

           WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 

Geven aan de collecte met uw smartphone  

Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend.  

Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en 

smartphone. Deze ontwikkelingen maken het moeilijker 

om mee te doen met de collecte tijdens de dienst. Daar hebben we nu een oplossing 

voor: digitaal collecteren met uw smartphone.  
 

In een notendop: u downloadt een app, stelt deze in voor beide collectes en wanneer 

de eerste collectezak langskomt, haalt u uw telefoon erlangs. Let op dat bluetooth 

aan staat op uw telefoon en...uw gift aan de collecte is gedaan. Dit systeem 

gebruiken we naast de gewone manier van collecteren. U kunt ook voor de 2 

collectes tegelijk geven. Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd 

mogelijk blijven.  
 

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heeft u de Givt-app 

nodig. Ga naar de appstore of google play store om de app te installeren.  

U kan na het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven .  

U kunt op een later moment uw verdere registratie en bankmachtiging afronden.  

Voor meer informatie kijk op: www.givtapp.net 

 

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek 

09.45 Opmaat met Ad van Nieuwpoort 

09.50 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort 

11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer in gesprek met Inez van Oord (Happinez) 

12:15 Musica Religiosa Orgelradio 

13:15 Surprise 

  

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
http://www.givtapp.net/
http://www.radiobloemendaal.nl/
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23 april 2019 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Pastor Joost Verhoef 

 Organist: Everhard Zwart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst zondag 28 april 2019 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur 

Voorganger: Jos Aarnoudse 

 

Inzameling van artikelen voor de voedselbank 

 

                  

 

 
 

 

 


