ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 25 april 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 4e Zondag van Pasen, Jubilate ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Solisten

: ds. Jaap van de Meent
: Frijkje Bakker
: Anne-Marie Scheeres
: Dirk Out
: Baukje Sibma en Frank Cornet

Verschijning aan de discipelen - Sieger Köder (1925-2015)

Orgelspel
Opgang (de gemeente gaat staan)
Aanvangslied (solisten): Psalm 66: 1 en 2

2.

Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.
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Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger:

Groet
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.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg aanvangslied (solisten): Psalm 66: 3
3.

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

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

Hierna gaat de gemeente zitten
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Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Kyrie- en gloriahymne (solisten): Lied 299-E
Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten) 2x zingen

t: Sieds Prins, m:Tom Löwenthal.
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Profetenlezing: Jeremia 32: 36-41
36 Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie
zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van Babylonië in
handen”: 37 Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn
grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen naar deze stad en ze er in
vrede laten wonen. 38 Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 39 Ik zal hen
één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en
het hun en hun nageslacht goed zal gaan. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen
sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met
ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. 41 Ik zal
er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten.
Met hart en ziel zal ik dat doen.
Lied (solisten): Psalm 100: 1, 3 en 4

3.

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4.

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
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Brieflezing: Openbaring 5: 6-14
6 Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan.
Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn
de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7 Het lam ging
naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand.
8 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich
voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook;
dat zijn de gebeden van de heiligen. 9 En ze zetten een nieuw lied in:
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent
geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken,
van elke stam en taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en
hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’
11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon,
de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal
tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat
geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en
dank.’ 13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en
iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de
dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ 14 De vier wezens
antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.
Lied (solisten): Lied 798: 1-5

2.

Die leden in hun aardse tijd
aan twijfel, zonde en vrees,
die mensen met verdriet en strijd,
als wij zijn, zijn geweest.
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3.

Ik vraag hen hoe het hiertoe kwam:
een zegepraal zo groot.
Wij danken, zeggen zij, het lam,
wij leven uit zijn dood.

4.

Wij zijn zijn voetstap nagegaan,
zijn liefde leidde ons voort.
Wij kwamen in de hemel aan
bij God, ons levend woord.

5.

Hem die als gids ons voorging prijst
ons lied, Hij leidt ons nog.
De wolk van de getuigen wijst
dezelfde weg omhoog.

Evangelielezing: Lucas 24: 35-48
35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich
aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden
staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand,
meenden ze een geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen:
‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?
39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed,
want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’
40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.
41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd
waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven hem een
stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.
44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd
dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij
geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun
verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen
hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op
de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken
opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden
vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.
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Lied (solisten): Lied 339D

VERKONDIGING
Orgelspel: Air – Samuel Wesley (1766-1837)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e Save the Children / 2e: Kerk
Wereldwijd zijn er veel kinderen in nood als gevolg van oorlogen, rampen en
armoede. Save the Children helpt in de hele wereld kinderen in nood door het geven
van medische zorg, voedsel, onderwijs, veilige opvangplekken en zorg voor
alleenstaande kinderen. U steunt deze ANBI-instelling door een gift
over te maken op IBAN NL24RABO0343500000 van Save the Children.
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.

8

ORGELSPEL

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961

____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (solisten) (staande): Lied 871: 1-4
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2.

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4.

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Gavotte – Samuel Wesley (1766-1837)

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
(met uw mondkapje voor)

***
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MEDEDELINGEN
Perspectief, daar hebben we allemaal behoefte aan in deze tijd waarin het zo lang
duurt totdat we weer “gewoon” kunnen doen. Het voorjaar laat net even iets langer
op zich wachten en we moeten toch alert blijven op onze gezondheid, al zijn we
gevaccineerd. Als kerk volgen wij gedurende de hele coronatijd de maatregelen en
adviezen van de overheid, én kijken we een beetje vooruit: met ingang van mei
willen we een paar versoepelingen doorvoeren, met de kanttekening dat het toch
afgelast moet als er sprake is van een ernstigere situatie rondom het virus.
Vanaf zondag 2 mei zijn er weer 30 kerkgangers welkom in de kerkdiensten.
U kunt zich aanmelden bij het bureau bureau@kerkpleinbloemendaal.nl, of
tel: 023-524 19 13 tot donderdag 12.00 uur.
Aanmelden op vrijdag en zaterdag is dus niet mogelijk!
U krijgt bericht of er een plaats voor u is gereserveerd.
Houd u wel rekening met de maatregelen? Bij de ingang handgel gebruiken,
mondkapje op tijdens het lopen binnen en u krijgt een zitplaats toegewezen.
Vanaf maandag 3 mei zijn er weer kerkelijke vergaderingen beperkt mogelijk in het
kerkelijk centrum, wel onder voorwaarden zoals reserveren en contact met koster
over het coronaprotocol. Het koffiedrinken, zowel na de kerkdiensten als op de
donderdagochtend, stellen we nog even uit. We hopen dat zo gauw mogelijk op te
kunnen pakken. Kringen en grote bijeenkomsten kunnen helaas voorlopig nog niet
doorgaan. We denken nu dat we dat in het nieuwe seizoen weer kunnen opstarten.
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Zondag 25 april 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent
11:15 Hemelse Modder, Jurgen Maas ontvangt dichter/schrijver Erik Jan Harmens
12:15 Orgelpunt door Bert Wisgerhof, een muzikale orgeltour langs vier grote
Amsterdamse orgels.
13:15 Aangeraakt door Gerard Swüste - Hoe belangrijk zijn onze herinneringen
en wat doen onze herinneringen met ons?
Dinsdag 27 april 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: drs. Jacobine Geel uit Amsterdam
Organist/pianist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 2 mei 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart uit Amsterdam
Vanaf zondag 2 mei zijn er weer 30 kerkgangers welkom
in de kerkdiensten.
U kunt zich aanmelden bij het bureau via mail of telefoon
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
of
tel: 023-524 19 13
uiterlijk tot donderdag 12.00 uur !
U krijgt bericht
of er een plaats voor u is gereserveerd.
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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