
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
         Zondag 13 maart 2022 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

              ~ 2e Zondag van de 40-dagentijd  ~ 
 

   ̴  Viering van de Heilige Doop ̴ 
 

Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Mini Hulscher 
Diaken   : Bart Kramer 
Orgel   : Agnes van Bekkum  
Koster   : Huib Hoogeveen 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor kinderen van 0-4 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Duccio di Buoninsegna: Genezing van de blindgeborene 
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend – Georg Böhm (1661-1733) 
 
Woorden van welkom 
 
(de gemeente gaat staan) 
 
Openingslied: Lied 612: 1 en 2 
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2.  Geroepen om te leven, 
 gehouden aan zijn woord 
 van uitgesproken vrede, 
 van liefde ongehoord. 
 Herboren, uitgetogen 
 uit de toevalligheid, 
 bestemd voor de genade, 
 het donker al voorbij. 
 
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 612: 3 
 
3. Getekend voor ons leven 
 als kind'ren van het licht, 
 gezaaid op hoop van zegen, 
 de dag als vergezicht. 
 God, breng ons zelf op adem 
 en treed in ons bestaan. 
 Bezegel onze vreugde 
 hier met uw eigen naam! 
 
Hierna gaat de gemeente zitten 
 
Gebed om ontferming 
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Zingen: Lied 657: 1, 2 en 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

   
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
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Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring 
 
Gebed van de zondag 
 
HEILIGE SCHRIFT 
 
Schriftlezing: Johannes 8: 12 – Johannes 9: 1-23   NBG aangepast 
 
8: 12 Weer sprak Jezus tot hen en zei: 
  Ik ben het licht der wereld; 
  wie mij volgt, zal nooit in duisternis wandelen,  
  maar zal het licht des levens hebben.  
 
9: 1 In het voorbijgaan zag hij een mens 
 die sinds zijn geboorte blind was. 
2 En zijn leerlingen vroegen hem en zeiden:  
  Rabbi, wie heeft gezondigd,  
  deze of zijn ouders,  
  dat hij blind geboren is? 
3 Jezus antwoordde: 
  Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders,  
  maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. 
4  Wij moeten werken de werken van degene die mij gezonden heeft 
  zolang het dag is; 
  er komt een nacht waarin niemand werken kan.  
5  Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld.  
6 Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond, 
 maakte slijk van dit speeksel 
 en legde hem het slijk op de ogen; 
7 hij zei tot hem: 
  Ga heen, was je in het badwater Siloam 
  dat vertaald wordt met ‘gezonden’.  
 Hij ging heen, waste zich en kwam ziende terug.  
 
8 De buren die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: 
  Is hij dat niet, die zat te bedelen? 
9 Sommigen zeiden: hij is het, 
 anderen zeiden: nee, maar hij lijkt op hem.  
10 Hij zei: 
  Ik ben het.  
 Zei zeiden dan tot hem: 
  Hoe zijn dan jouw ogen geopend? 
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11 Hij antwoordde: 
  De mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk,  
  streek het op mijn ogen en zei tot mij: 
  Ga heen naar Siloam en was je.  
  Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende.  
12 En zij zeiden tot hem: 
  Waar is hij? 
 Hij zei: 
  Ik weet het niet.  
13 Zij brachten hem, die vroeger blind geweest was, naar de Farizeeën.  
14 Nu was het sabbath op de dag dat Jezus het slijk maakte 
 en zijn ogen opende.  
15 Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën, 
 hoe hij ziende was geworden.  
 En hij zei tot hen: 
  Hij legde slijk op mijn ogen,  
  ik waste mij en nu kan ik zien.  
16 Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: 
  Deze mens komt niet van God 
  want hij houdt de sabbath niet.  
 Anderen zeiden: 
  Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen?  
 En er was verdeeldheid onder hen.  
17 Zij zeiden nog eens tot de blinde: 
  Wat zeg je zelf over hem 
  dat hij je ogen heeft geopend? 
 En hij zei: 
  Hij is een profeet.  
18 De Judeeërs geloofden niet van hem 
 dat hij blind geweest en ziende geworden was 
 totdat zij de ouders geroepen hadden van hem 
 die ziende was geworden 
19 en zij vroegen hun en zeiden: 
  Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is?  
  Hoe kan hij nu dan zien?  
20 Zijn ouders antwoordden en zeiden: 
  Wij weten dat dit onze zoon is 
  en dat hij blind geboren is, 
21  maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet 
  en wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet; 
  vraag het hemzelf, hij heeft zijn leeftijd,  
  hij zal voor zichzelf spreken.  
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22  Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Judeeërs, 
 want de Judeeërs waren reeds overeengekomen,  
 dat, als iemand zou belijden dat hij de Christus was,  
 hij uit de synagoge zou worden gebannen.  
23 Daarom zeiden zijn ouders: 
  Hij heeft zijn leeftijd, vraag het hemzelf.  
  
Zingen: Lied 653: 1 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Gij zijt het licht van God gegeven, 
 een zon die nog haar stralen spreidt, 
 wanneer het nacht wordt in ons leven, 
 wanneer het nacht wordt in de tijd. 
 O licht der wereld, zie er is 
 voor wie U kent geen duisternis. 
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Schriftlezing: Johannes 9: 24-41  
 
24 Zij riepen dan voor de tweede keer de man die blind geweest was 
 en zeiden tot hem: 
  Geef God de eer,  
  wij weten dat deze man een zondaar is.  
25 Hij echter antwoordde: 
  Of hij een zondaar is, weet ik niet;  
  een ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan.  
26 Zij zeiden tot hem: 
  Wat heeft hij aan u gedaan? 
  Hoe heeft hij jouw ogen geopend?  
27 Hij antwoordde hun: 
  Ik heb het jullie al gezegd en jullie hebben er niet naar gehoord; 
  Waarom willen jullie het opnieuw horen? 
  Willen jullie soms ook leerlingen van hem worden?  
28 Zij scholden hem uit en zeiden: 
  Je bent een leerling van hem,  
  maar wij zijn leerlingen van Mozes; 
29  wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft,  
  maar van deze weten we niet vanwaar hij komt.  
30 De man antwoordde en zei tot hen: 
  Hierin zit toch iets wonderlijks,  
  dat jullie niet weten vanwaar hij komt 
  maar mijn ogen heeft geopend.  
31  Wij weten dat God naar zondaars niet hoort,  
  maar als iemand godvruchtig is en zijn wil doet,  
  die verhoort hij.  
32  Van eeuwigheid af is het niet gehoord  
  dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft.  
33  Als deze niet van God was gekomen,  
  had hij niets kunnen doen.  
34 Zij antwoordden en zeiden tot hem: 
  Je bent geheel in zonden geboren 
  en wil ons leren?  
  En ze wierpen hem uit.  
35  Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden  
 en hij zei, toen hij hem aantrof: 
  Geloof je in de mensenzoon? 
36 Hij antwoordde en zei: 
  En wie is hij, heer, dat ik in hem geloven mag?  
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37 Jezus zei tot hem: 
  Je hebt hem niet slechts gezien,  
  maar die met jou spreekt, die is het.  
38 Hij zei:  
  Ik geloof, Heer 
 en hij wierp zich voor hem neer.  
39 En Jezus zei: 
  Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen,  
  opdat wie niet zien, ziende worden 
  en wie zien, blind worden.  
40 Dit hoorden sommigen uit de Farizeeen die bij hem waren 
 en zij zeiden tot hem: 
  Zijn wij soms ook blind? 
41 Jezus zei tot hen: 
  Als je blind was, zou je geen zonde hebben,  
  maar nu zeggen jullie: Wij zien;  
  daarom blijft jullie zonde. 
 
Zingen: Lied 653: 7  
 

7.  O Christus, ons van God gegeven, 
 Gij tot in alle eeuwigheid 
 de weg, de waarheid en het leven, 
 Gij zijt de zin van alle tijd. 
 Vervul van dit geheimenis 
 uw kerk die in de wereld is. 
 
VERKONDIGING 
 
Orgelspel: Echo in G - Frère Gerardus Scronx (ca 1615) 
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VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Zingen: Lied 357 
 
Tijdens het zingen wordt de dopeling binnengebracht en komen de kinderen  
terug uit de kinderkring 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Bij de bronnen staan wij stil, 
 Jezus geeft voor nu en later 
 jou het kostbaar levend water, 
 jij mag in zijn woord voortaan 
 steeds weer kopje onder gaan. 
 
3.  Hoor ons zingen in uw huis, 
 lieve God, het kan niet zonder 
 want het leven is een wonder, 
 zingend voelen wij ons thuis, 
 zijn we bij U kind aan huis. 
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Inleiding op de doop  
 
Presentatie 
 

V:  Rick en Rhona, 
 verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt 
 in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? 
D: Ja, dat verlangen wij 
V:  En met welke naam zal hij gedoopt worden? 
D:  … 
V:  Mogen deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand. 
 
Doopgebed 
 
Allen gaan staan 
 
Zingen: Lied 340b 
 
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. 
 
Allen gaan zitten 
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Bediening van de Heilige Doop aan Teun René Pierre Schreuder Goedheijt  
 
Overhandiging van de Doopkaars door de diaken van dienst 
 
Geloften ouders en doopgetuigen 
 
Verwelkoming – allen gaan staan 
Vg. Gemeente, 
 draag hem die gedoopt is in uw gebeden 
 en ga met hem de weg van het Koninkrijk. 
Allen:  Welkom kind van God,  
 welkom in de kerk van Christus, 
 wereldwijd en in ons midden! 
 
Zingen(staande): Lied 354 
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2.  Jij weet nog niet wat leven is, 
 wat liefde is en wat gemis. 
 Jij weet nog niet van nee en ja, 
 van ondergang en gloria. 
 O Heer, bevestig ons bestaan, 
 noem ons bij onze naam. 
 
3.  Je huilt nog van verwondering, 
 maar jij hoort hier, in onze kring. 
 Het water wacht, die diepe zee 
 geeft jou een taal, een teken mee. 
 O Heer, bevestig ons bestaan, 
 noem ons bij onze naam. 
 
4.  Dat teken is een heilgeheim: 
 God wil met jou verbonden zijn. 
 Hij is nabij waar jij ook bent, 
 omdat Hij je bij name kent. 
 O Heer, bevestig ons bestaan, 
 noem ons bij onze naam. 
 
5.  Zo komt jouw leven aan het licht, 
 zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
 Gods adem heeft je aangeraakt 
 en jou tot bondgenoot gemaakt. 
 O Heer, bevestig ons bestaan, 
 noem ons bij onze naam. 
 
Allen gaan zitten 
 
Overhandigen kinderbijbel door de ouderling van dienst 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: Heifer Nederland  / 2e: Kerk 
In Oeganda en Rwanda: Voldoende gezonde voeding, schoon water, onderdak, educatie 
voor de kinderen, toegang tot gezondheidszorg en een veilige leefomgeving.  
Allemaal essentieel voor een leven zonder honger en armoede. Door samen te werken 
met arme boerengezinnen en het structureel verbeteren van hun voeding en inkomen, 
worden veerkrachtige gemeenschappen gecreëerd die de lokale economieën stimuleren 
en bijdragen aan de regionale voedselvoorziening. U kunt uw bijdrage overmaken op 
IBAN NL60 INGB 0000 0046 63 van Heifer Nederland. 
 
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op  
IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59 
 

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan 
beide collectes of kies ‘Dorpskerk Bloemendaal’ 
 uit de lijst. 
 
  
 
 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden 
 
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 
 
Slotlied (staande): Lied 981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 

3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

4.  zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  
 
Orgelspel: Trumpet Tune – Henry Purcell (1658-1695)  
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang 
 

    *** 
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren  

en elkaar te ontmoeten  
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum 
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 
di  15/3  20.00 Kerkenraadsvergadering, Consistorie 
wo 16/3  14.00 Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, Consistorie 
  19.30 Vesper in de 40-dagentijd 
do  17/3    10.30  GEEN Koffieochtend 
  12.30 Sierlijke Kroon, KC 
za  19/3  10.00 Sam’s Kledingactie, KC 
 

Zondag 13 maart 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart 
 

De programma’s Orgelpunt, Dichtwerk en Uit Daans platenkoffer worden voortaan, 
kort na de opname, op de website van Radio Bloemendaal gezet. U kunt ze dan op 
ieder moment beluisteren  
 

Vanaf vandaag te beluisteren: Orgelpunt door Kees Schuurman 
Organist Gerben Budding heeft zich gewaagd aan een reeks cd’s met Nederlandse 
orgelmuziek uit de 16e tot en met de 20e eeuw. In de studio spreekt 
presentator Kees Schuurman met Gerben Budding over dit mooie project. 
 

Sinds zondag 6 maart te beluisteren: Uit Daans Platenkoffer 
Daan neemt ons deze keer mee naar Ierland. U hoort diverse liedjes en melodietjes 
uit dit land. 
 

Woensdag 16 maart 2022 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio 
19.30 Vesper in de 40-dagentijd 
 

Donderdag 17 maart 2022 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio 
10.30 en 19.30  Zeg maar wie je vrienden zijn met ds. Juup van Werkhoven 
 

Dinsdag 15 maart 2022 Alle-Dag-Kerk  
12.00  Muziek 
12.25 Voorganger: Bas van der Graaf / Organist: Everhard Zwart 
 
 

Dienst zondag 20 maart 2022 in de Dorpskerk 
aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 
 

U bent van harte welkom in de kerkdiensten.  
 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 
of via uw internetradio 

 
 


