
       ORDE VAN DIENST   
       voor de (online) viering op  
         Zondag 18 april 2021 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

       ~  3e Zondag van Pasen  ~ 
   
 Voorganger  : ds. Jeannet van Doorn uit IJmuiden 
 Ouderling van dienst : Lalita de Goederen 
 Diaken   : Bart Kramer 
 Orgel   : Agnes van Bekkum 
 Solisten   : Agneta Markusse en Annet Swarts 

 

Orgelspel 

 

Opgang   

 

Aanvangslied (solisten): Lied 213: 1 en 2 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging  

Voorganger: Onze hulp is in 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.  

 

Vervolg aanvangslied (solisten): Lied 213: 3 

 

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  

  Amen  
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Woorden van welkom 

 

Gebed van Opgang 

 

Glorialied (solisten): Lied 791: 1 en 2 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag 

   

Lied (solisten) 2x zingen Kom, adem ons open…                           

 

Schriftlezing: Johannes 20: 11-18 
 

11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf,  

12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een 

bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.  

13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en 

ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en 

zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’  

vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem 

hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem 

meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: 

‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog 

niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen 

dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie 

God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de 

Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 

 

Lied (solisten): Lied 653: 1 en 7 

 

Schriftlezing: Jakobus 1: 19-21 
 

19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om 

te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.  

20 Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.  

21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. 

En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 

 

Lied (solisten): Lied 695: 1-5 
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VERKONDIGING 
 

Orgelspel: Adagio uit Fluitsonate in G BWV 1020 – J.S. Bach (1685-1750) 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

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

1e  Stem in de Stad / 2e: Kerk 

We collecteren als diaconie op deze zondag voor ons grootste steundoel, het Haarlemse 

aanloop- en ontmoetingscentrum annex eetvoorziening voor mensen, die aandacht  

en hulp nodig hebben. U steunt deze ANBI-instelling rechtstreeks door overmaking 

van een bijdrage op IBAN NL34 TRIO 0254656242 van Stichting Stem in de Stad. 
 

Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op  

IBAN: NL46 RABO 0373716559 
 

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

‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGELSPEL 

 
 

Als er een gedachtenis is zal deze door de ouderling van dienst uitgesproken worden 
 

Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 

 

Slotlied (solisten) (staande): Lied 423: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Orgelspel: Andante in Bes KV 15 – W.A. Mozart (1756-1791) 

 

 

    *** 
MEDEDELINGEN 
 

CORONAMAATREGELEN 

Vanaf heden zijn er geen vergaderingen, bijeenkomsten of koffieochtenden. 

Alles geldt tot en met 28 april 2021. 

Voor informatie zie de website 

WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 
 

Zondag 18 april 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jeannet van Doorn 

11:15 Hemelse Modder, Vincent Bijlo ontvangt Leoni Jansen 

12:15 Orgelpunt door Rik Mbengue 

 

Dinsdag 20 april 2021 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: Dr. Wouter Klouwen / organist: Wilbert Magré 

 
 

 

 

(Online) Dienst zondag 25 april 2021 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds.  Jaap van de Meent 

 

De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers 

 

U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 


