ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 20 maart 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van de 40-dagentijd ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster
Kinderkring
Crèche

: ds. Jessa van der Vaart
: Frijkje Bakker
: Klaas van Giffen
: Dirk Out
: Marjan Wormsbecher
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

Rome: Priscilla-catacombe – de goede herder

INTREDE
Orgelspel: ’U bid ik aan, o Macht der Liefde’
Melodie van Dimitry Bortniansky (1751-1825), componist uit Oekraïne
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst
Stilte
allen gaan staan
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 Jezus Christus, onze Heer
:Amen.

Intredelied: Psalm 23c: 1, 2, 3 en 5
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2.

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

5.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

allen gaan zitten
Gebed om ontferming
Lied om ontferming: Lied 547: 1, 4, 5 en 6
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5.

Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

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.

Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring
Gebed van de zondag
HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing: Ezechiël 34, 1-6 en 11-22
1
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Amstelpreekteam

Het woord van de Ene geschiedde aan mij:
Mensenkind, profeteer over de herders van Israël,
profeteer en zeg hen, de herders:
Zo spreekt mijn heer de Ene:
O wee herders van Israël, jullie die jezelf weiden.
Moeten de herders niet de schapen weiden?
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Jullie eten het vet, kleden je met wol,
slachten het vetgemeste dier – de schapen weiden jullie niet.
De zwakken sterken jullie niet, de zieken genees je niet,
de gewonden verbind je niet, die verdwaald zijn doe je niet terugkeren,
die verloren raakten ga je niet zoeken.
Jullie heersen over hen met meedogenloos geweld.
Zij raken verstrooid, zonder herder,
zij worden tot voedsel voor alle wilde dieren in het veld
en raken verstrooid.
Zij dwalen, mijn schapen,
over alle bergen en over elke heuvel die zich verheft
en over heel de aarde zijn zij verstrooid, mijn schapen –
niemand die vraagt, niemand die zoekt.
Want zo spreekt mijn heer, de Ene:
Hier ben ik, ikzelf, ik zal vragen naar mijn schapen,
ik zal naar ze omzien;
zoals een herder omziet naar zijn kudde
op de dag dat zijn schapen verdwaald zijn,
zo zal ik omzien naar mijn schapen
en ze redden uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn
op een dag van wolken en donkerheid.
Ik zal ze leiden uit de volkeren, ik zal ze verzamelen uit de landen,
ik zal ze doen komen naar hun akker.
Ik zal ze weiden op de bergen van Israël,
in de dalen en in alle woonplaatsen van het land.
Op een goede weide zal ik ze weiden,
op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn.
Daar zullen zij neerliggen op een goede weideplaats
en zullen zij in een vette weide grazen: op de bergen van Israël.
Ikzelf zal mijn schapen weiden, ikzelf zal ze doen neerliggen,
luidt het woord van de Heer, de Ene;
de verlorene zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen;
de gewonde zal ik verbinden en de zieke versterken,
maar de vette en krachtige zal ik verdelgen.
Ik zal ze weiden zoals het hoort.
En jullie, mijn schapen – zo zegt de Heer, de Ene –
zie, ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere,
tussen de rammen en de bokken.
Is het jullie niet genoeg dat je de beste weide afgraast
en de rest van de weiden met je hoeven vertrapt?
Dat je het helderste water drinkt
en wat overblijft met je hoeven vertroebelt?
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Moeten mijn schapen dan afgrazen wat jullie hoeven hebben vertrapt
en drinken wat je hoeven hebben vertroebeld?
Daarom – zo zegt de Heer, de Ene tegen hen –
zie, ik ga zelf rechtspreken tussen de vette en de magere schapen
omdat jullie al wat zwak is met flank en schouder wegdringen
en met de horens stoten totdat je ze naar buiten gedreven hebt.
Ik zal mijn schapen verlossen opdat zij niet langer tot prooi zijn;
ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere.

Zingen: Lied 324: 1 en 2

2.

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond.

Tweede lezing: Johannes 10, 11-16
11
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NBG aangepast

Ik ben de goede herder.
De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;
maar wie huurling is en geen herder,
wie de schapen niet toebehoren,
ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht –
en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen –
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want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.
Ik ben de goede herder en ik ken de mijne
en de mijnen kennen mij,
gelijk mij de Vader kent
en ik de Vader ken
en ik zet mijn leven in voor de schapen.
Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn;
ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen
en het zal worden één kudde, één herder.

Zingen: Lied 324: 3
3.

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

PREEK
Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7
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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.
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GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: KiA Werelddiaconaat Indonesië / 2e: Kerk
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie
Dreamhouse kijkt naar hen om. Dreamhouse wil voorkomen dat kinderen op straat
belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden.
Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. U kunt uw
bijdrage overmaken op Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v.
Indonesië.
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.
Orgelspel, de kinderen komen terug in de kerk

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 654: 1, 2, 4 en 5

2.

Maar wij verkozen ’t duister meer
dan ’t licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.
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4. Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, –
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge, –
Gij herder die ’t verlorene zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: ‘Gavot in F’ van William Boyce (1710-1779)
Inzameling van de gaven bij de uitgang

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum
MEDEDELINGEN
Agenda
ma 21/03
di 22/03
wo 23/03
do 24/03

19.00
16.30
14.00
15.15
19.30
10.30
20.00

Diaconievergadering, KC
Redactievergadering, KC
Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC
Commissie Eredienst, Consistorie
Vesper in de 40-dagentijd, Dorpskerk
Koffieochtend, KC
Filosofiekring, KC

Koffieochtenden
Loop donderdagochtend om 10.30 uur bij het Kerkelijk Centrum binnen voor een
kopje koffie. Uw gastheer is ds. Jaap van de Meent. Aanmelden niet nodig.
Meelezen met ds. Jessa van der Vaart
Wees welkom op de meeleeskring op de woensdag voorafgaand aan de zondag waarop
ds. Jessa van der Vaart voorgaat. Aanmelden is niet nodig.
Zondag 20 maart 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jessa van der Vaart
11

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: Dichtwerk door Leny Deurloo
Leny Deurloo koos voor deze uitzendingen het thema vrouwen, maar ook het
mannelijk aspect laat zij aan bod komen. Als je het nu over vrouwelijk en mannelijk
hebt, denk je door de actualiteit al snel aan grensoverschrijdend gedrag. Graag wil
Leny ook een andere kant laten zien. Niet over machtsmisbruik waardoor vrouwen
vernederd worden, maar over de vrouw die sterk is, juist door haar vrouwelijkheid.
In Spreuken 23 wordt de lof van de sterke vrouw bezongen. Het gedicht dat Gonny
Luypers maakte naar aanleiding van deze lofzang, is opgenomen in het programma.
Ook eigen werk van Leny zal te horen zijn. Het gedicht In een hoekje van Michel
van der Plas is geïnspireerd op het verhaal van Martha en Maria uit Lucas 19. Leny
eindigt met een gedicht dat ‘gewoon’ uit ons Liedboek komt, lied 783. Het geeft een
mooie opsomming van vrouwen die een beslissende rol spelen in Bijbelverhalen.
Sinds zondag 13 maart te beluisteren: Orgelpunt door Kees Schuurman
In deze uitzending hoort u de nog redelijk jonge organist Jan Peter Teeuw die speelt
op het 19e -eeuwse Witte-orgel van de Grote Kerk van Tiel.
Dinsdag 22 maart 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Priester Ardan Heerkens / Organist: Wilbert Magré
Woensdag 23 maart 2022 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio
19.30 Vesper in de 40-dagentijd
Donderdag 24 maart 2022 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio
10.30 en 19.30 Zeg maar wie je vrienden zijn met ds. Juup van Werkhoven

Dienst zondag 27 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
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