ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 29 maart 2020
via www.radiobloemendaal.nl
aanvang: 10.00 uur
e
~ 5 Zondag van de 40-dagentijd ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel/ vleugel
Solist

: Ds. Niek Scholten
: Otto Linker
: Kees van Krimpen
: Agnes van Bekkum
: Matthijs Mesdag - bas

De opwekking van Lazarus – naar Rembrandt – Van Gogh museum

Orgelspel: Variaties over psalm 43 – Klaas Bolt (1927-1990)
Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

:Onze hulp is 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.

Zingen: Psalm 43: 1 en 2
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2.

Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
de sterke vesting van mijn hart?
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven
aan mijn belagers prijsgegeven?
Waarom ga ik gebukt van smart,
gekleed in somber zwart?

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.
Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Zingen: Lied 547: 4, 5 en 6
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6.

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Zingen: Lied 333
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Schriftlezing: Johannes 11: 1-10
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië,
het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden –
dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft
en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd;
de zieke Lazarus was haar broer.
De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap:
‘Heer, uw vriend is ziek.’
Toen Jezus dit hoorde zei hij:
‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God,
zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’
Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus.
Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was,
bleef hij toch nog twee dagen waar hij was.
Daarna zei hij tegen zijn leerlingen:
‘Laten we teruggaan naar Judea.’
‘Maar rabbi,’
protesteerden de leerlingen,
‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe?’
Jezus zei:
‘Telt een dag niet twaalf uren?
Wie overdag loopt, struikelt niet,
want hij ziet het licht van deze wereld,
maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’

Zingen: Lied 561: 1
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Schriftlezing: Johannes 11: 11-16
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Nadat hij dat gezegd had zei hij:
‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen,
ik ga hem wakker maken.’
De leerlingen zeiden:
‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’
Zij dachten dat hij het over slapen had,
terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was.
Toen zei hij hun ronduit:
‘Lazarus is gestorven,
en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was:
nu kunnen jullie tot geloof komen.
Laten we dan nu naar hem toe gaan.’
Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen:
‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’

Zingen: Lied 561: 2
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Schriftlezing: Johannes 11: 17-31
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)
27)

28)
29)
30)
31)

Toen Jezus daar aankwam,
hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.
Betanië lag dicht bij Jeruzalem,
op een afstand van ongeveer vijftien stadie,
en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen
om hen te troosten nu hun broer gestorven was.
Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet,
terwijl Maria thuisbleef.
Marta zei tegen Jezus:
‘Als u hier was geweest, Heer,
zou mijn broer niet gestorven zijn.
Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’
Jezus zei:
‘Je broer zal uit de dood opstaan.’
‘Ja,’
zei Marta,
‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’
Maar Jezus zei:
‘Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in mij gelooft zal leven,
ook wanneer hij sterft,
en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.
Geloof je dat?’
‘Ja Heer,’
zei ze,
‘ik geloof dat u de messias bent,
de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’
Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei:
‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’
Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe,
die nog niet in het dorp was,
maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen.
Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten,
Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan,
want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.
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Zingen: Lied 561: 3

Schriftlezing: Johannes 11: 32-46
32)

33)
34)

35)
36)
37)
38)

Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag,
viel ze aan zijn voeten neer.
Ze zei:
‘Als u hier was geweest, Heer,
zou mijn broer niet gestorven zijn!’
Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden,
en dat ergerde hem.
Diep bewogen
vroeg hij:
‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’
Ze zeiden:
‘Kom maar kijken, Heer.’
Jezus begon ook te huilen,
en de Joden zeiden:
‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’
Maar er werd ook gezegd:
‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend,
hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’
Ook dit ergerde Jezus.
Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening.
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39)

40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Hij zei:
‘Haal de steen weg.’
Marta, de zuster van de dode, zei:
‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’
Jezus zei tegen haar:
‘Ik heb je toch gezegd
dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’
Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei:
‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord.
U verhoort mij altijd, dat weet ik,
maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier,
opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’
Daarna riep hij:
‘Lazarus, kom naar buiten!’
De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld,
en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders:
‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’
Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren
en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem.
Maar enkelen gingen naar de farizeeën
om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.

Zingen: Lied 561: 4 en 5
4. O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

VERKONDIGING
Muzikaal moment: Larghetto uit Concerto in D (naar Antonio Vivaldi) BWV 972
J.S. Bach (1685-1750)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst met informatie over de collecte
Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: Stem in de Stad het Haarlemse aanloop- en ontmoetingscentrum annex
eetvoorziening voor mensen, die aandacht en hulp nodig hebben. Rechtstreeks
steunen kan door overmaking van een bijdrage op bankrekeningnummer
NL34 TRIO 0254656242 t.n.v. Stichting Stem in de Stad.
2e: Kerk
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke intentie zingen we lied 367f

Slotlied: Lied 910: 1, 2, 3 en 4

10

2. Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

3. Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

4. Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.
Zegen, beantwoord met door allen gezongen:
Orgelspel: Variaties over psalm 43 – Klaas Bolt (1927-1990)

***
MEDEDELINGEN
HET KERKELIJK BUREAU IS ALLEEN TELEFONISCH BEREIKBAAR
VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG TUSSEN
10.00 EN 12.00 UUR OP NUMMER 023-5241913

In verband met het coronavirus zijn alle diensten en activiteiten tot 1 juni 2020
afgelast. De kerkdiensten zijn zonder kerkgangers. De diensten zijn te
bekijken en te beluisteren via Radio Bloemendaal. Alle informatie daarover is
te vinden op www.radiobloemendaal.nl
Voor meer informatie zie de website:
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
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Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek
10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ds. Niek Scholten
11:15 Hemelse Modder
12:15 Orgelpunt met Kees Schuurman
Dinsdag 31 maart 2020 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Ds. Annette Driebergen / Organist: Everhard Zwart
Dagelijkse online viering – Op weg naar Pasen – www.radiobloemendaal.nl
10:30 – 11.00 Op weg naar Pasen met Juup van Werkhoven
Vanaf woensdag 25 maart tot Pasen is er elke dag om 10:30 uur een uitzending van
Radio Bloemendaal waarin ds. Juup van Werkhoven luisteraars meeneemt op weg
naar Pasen. Met een tekst, poëzie en muziek, ter bemoediging. In plaats van
persoonlijk contact en als tegenwicht voor al het zorgwekkende nieuws dat ons
angstig en onzeker maakt.
Kort na de uitzending is de aflevering ook terug te luisteren via
www.radiobloemendaal.nl
Areopagus Video – Tegengif in coronatijd
Hoe gaat het? Hoe beleeft u deze tijd? En heeft u een woord ter bemoediging?
Als tegengif in coronatijd.
Drie keer per week een video met gesprekken in de kerk. Een alternatieve
Areopagus. Met onze burgemeester, maar ook gesprekken met een arts, een
psycholoog, een artiest, een juf en noem maar op. En vanzelfsprekend ook met
gemeenteleden. Een digitaal hart onder de riem. In de hoop dat we het met elkaar
een beetje zullen volhouden.
Te zien op www.kerkpleinbloemendaal.nl

PALMPASEN
Dienst zonder kerkgangers zondag 5 april 2020 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: Ad van Nieuwpoort
Te beluisteren en te bekijken via www.radiobloemendaal.nl
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