
       ORDE VAN DIENST   
       voor de (online) viering op  
            Zondag 7 juni 2020 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

                              ~  Trinitatis  ~ 
 

Voorganger   : Ad van Nieuwpoort 
Ouderling van dienst  : Janny de Groot 
Diaken    : Bart Kramer     
Orgel en piano   : Agnes van Bekkum 
Bas    : Matthijs Mesdag 
Viool    : Laura Oomens 
 
Vioolspel 
 

Moment van stilte 

 

Bemoediging  

Voorganger: 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.  

Groet  

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

  en van de Heer Jezus Christus  

  Amen.  
 

Lied 789: 1 en 2 

 

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  

Voorganger:  Amen  
 

Woorden van welkom 

 

Gebed van Opgang 
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Lied: 137A: 1 en 3 

 

In gesprek met Samuel Tiersma namens de Juniortafel 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezing 

   

Lied 335   (3x zingen) 

 

Schriftlezing: Ezechiël 37: 1-14 
 

1) De hand van JHWH geschiedde over mij: 

 door de geest deed JHWH mij uitgaan 

 en zette mij neer in het midden van een dal 

 dat vol beenderen was. 

2) Hij deed mij rondom hen trekken,  

 rondom. 

 Zie: zeer velen op de bodem (aangezicht) van het dal. 

 Zie: zeer verdord.  

3) Hij zei tot mij: 

  Mensenzoon, 

  zullen deze beenderen leven? 

 Ik zei: 

  Heer JHWH, 

  gij weet het.  

4) Hij zei tot mij: 

  Profeteer tot deze beenderen 

  en zeg tot hen: 

  ‘Jullie dorre beenderen, 

  hoort het woord van JHWH. 

 

5)  Zo spreekt de Heer JHWH tot deze beenderen: 

  Zie, ik breng geest in jullie 

  en jullie zullen leven. 

6)  Ik geef spieren op jullie, 

  ik laat vlees over jullie opgaan, 

  ik zal huid over jullie [heen]spreiden, 

  geest geef ik in jullie 

  en jullie zullen leven 

  en weten dat ik JHWH het ben.’  
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7) Ik profeteerde zoals mij geboden was. 

 En er geschiedde een stem 

 Zodra ik geprofeteerd had, zie, een beving. 

 En de beenderen kwamen tot elkaar, 

 been tot zijn been.  

 

8) Ik zag en zie: 

 Spieren over hen, 

 vlees ging op 

 en huid spreidde zich over hen heen 

 van bovenaf.  

 Maar geest was er niet in hen. 

9) Hij zei tot mij: 

  Profeteer tot de geest, 

  profeteer, mensenzoon, 

  en zeg tot de geest: 

  ‘Zo zegt de Heer JHWH: 

  Van de vier windrichtingen van de geest, 

  kom, geest 

  en blaas in deze gedoden, 

  dat ze leven!’ 

10) Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. 

 De geest kwam in hen, 

 ze leefden 

 en gingen op hun voeten staan, (2,2) 

 een zeer grote macht. 

11) Hij zei tot mij: 

  Mensenzoon, 

  deze beenderen zijn heel huize Israël. 

  Zie, zij zeggen: 

  ‘Verdord zijn onze beenderen, 

  verloren onze hoop, 

  het is met ons gedaan (wij zijn afgesneden)!’ 

 

12)  Daarom profeteer 

  en zeg tot hen: 

  ‘Zo zegt de Heer JHWH: 

  Zie, ik open jullie graven 

  ik doe jullie opgaan uit jullie graven, 

  mijn volk, 

  en laat jullie komen naar de akker Israëls. 
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13)  Dan zullen jullie weten dat ik JHWH het ben, 

  als ik jullie graven open 

  en jullie doe opgaan uit jullie graven, 

  mijn volk. 

14)  Geven zal ik mijn geest in jullie, 

  en je zult leven. 

  Ik zal je neerzetten (vs. 1) op jullie akker. 

  Dan zullen jullie weten dat ik JHWH het ben 

  die spreekt en die het doet.’ 

  - uitspraak van JHWH. 

 

Lied 610: 1-6 

Evangelielezing: Johannes 20: 19-23  (Naardense Bijbel) 

 

19) Als het dan laat is 

op die dag, de eerste van de sabbatsweek, 

en de deuren gesloten zijn 

daar waar de leerlingen zijn geweest 

-uit vrees voor de Judeeërs- 

komt Jezus binnen en 

gaat in het midden staan; 

hij zegt tot hen: 

vrede voor u! 

 

20) Als hij dat gezegd heeft, toont hij aan hen 

én de handen én de zijde. 

Vol vreugde zijn dan de leerlingen 

bij het zien van de Heer. 

 

21) Dan zegt Jezus weer tot hen: 

vrede voor u!- 

zoals de Vader mij heeft uitgezonden 

zo stuur ook ík u uit! 

 

22) Als hij dat gezegd heeft blaast hij hun toe 

en zegt hij tot hen: neemt in u op 

heilige geestesadem; 

23) wier zonden ge vergeeft, 

aan die mogen ze vergeven worden; 

van wie ge ze vasthoudt, 

zijn ze vastgehouden! 
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Vioolspel   

VERKONDIGING 

 

Vioolspel 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 

1e: Inloophuis Kennemerland / 2e: Kerk 

Een gift kunt u storten op IBAN: NL52RABO 0103516646 

 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies 

‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lied als er een gedachtenis is: Lied 961 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Lied 630: 1, 2, 3 en 4 

Zegen 

 

Orgelspel: Menuet Gothique uit de suite Gothique - Léon Boëllmann  (1862-1897) 

 

 

        *** 
 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 

 

HET KERKELIJK BUREAU IS ALLEEN TELEFONISCH BEREIKBAAR 

VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG TUSSEN 

10.00 EN 12.00 UUR. 

 

Agenda 

10-06-2020 09.30   College van Kerkrentmeesters, Consistorie 

  12.00-14.00 Kerk Open, Dorpskerk 

  14.00  Meelezen met Juup van Werkhoven via Zoom 

13-06-2020 12.00-14.00 Kerk Open, Dorpskerk 
   

                                Voor meer informatie zie de website: 

           WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 

Kerkdiensten in juni naar maximaal 30 bezoekers 

Met het Corona-virus komen we in een nieuwe fase. In juni kunnen weer iets meer 

mensen aanwezig zijn bij de zondagse kerkdiensten, we gaan van 10 naar 30. 

Aanmelden 

Wilt u op 14 juni of 21 juni een zondagse dienst bijwonen, dan kunt u zich  per email 

aanmelden bij ons kerkelijk bureau: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl 

Heeft u geen email? Dan kunt u het kerkelijk bureau ook bellen: 023-5241913 

 

Gaat u mee op reis? 

Deze zomer kunnen we maar beperkt op reis. De kerkreisjes gaan niet door, de 

Rooseveltweek is afgezegd. De afgelopen jaren organiseerden we in de zomermaanden 

zomeractiviteiten en ook die gaan nu niet door. Maar we gaan tóch op reis. Ik neem u 

graag mee op reis. Virtueel, dat wil zeggen dat we in gedachten op reis gaan. Met 

teksten en muziek en beelden. De eerste uitzending is aanstaande donderdag 11 juni om 

10:30 uur via Radio Bloemendaal. We gaan naar Israël! 

De uitzending wordt een week later herhaald op donderdag 18 juni om 10:30 uur.  

Maar via de website van Radio Bloemendaal kunt u de uitzendingen ook terugluisteren: 

www.radiobloemendaal.nl 

Wilt u een korte samenvatting ontvangen met daarbij de foto’s van de reis, meldt u zich 

dan aan voor de E-mail bij mij: juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl 

Heeft u geen E-mail en wilt u toch graag de foto’s van de reis ontvangen meldt u zich 

dan aan via het kerkelijk bureau voor een geprinte versie. 

Juup van Werkhoven-Romeijn 
 

 

 

 

 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
mailto:bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl
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AREOPAGUS VIDEO – Tegengif in coronatijd 

Hoe gaat het? Hoe beleeft u deze tijd? En heeft u een woord ter bemoediging?  

Ad van Nieuwpoort voert gesprekken met bekende en minder bekende 

Bloemendalers over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen geven in deze 

moeilijke, verwarrende en soms ook bemoedigende tijd. Een digitaal hart onder de 

riem te zien op www.kerkpleinbloemendaal.nl 
 

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap 

09.50 Opmaat met Ad van Nieuwpoort 

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Ad van Nieuwpoort 

11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt Eva Pieper 

12:15 Orgelpunt met Dick Koomans 
 

9 juni 2020 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Ds. Mirjam Sloots / Organist: Everhard Zwart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst zondag 14 juni 2020 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur 

Voorganger: Juup van Werkhoven 
 

Meelezen via Zoom op woensdag 10 juni 2020 

Voor deelname kunt u contact opnemen met  

klaasvangiffen@online.nl 

 
 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
http://www.radiobloemendaal.nl/
mailto:klaasvangiffen@online.nl

