ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 15 mei 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 5e Zondag van Pasen / Cantate ~
̴ Doopdienst ̴
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster
Kinderkring
Crèche

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

INTREDE
Orgelspel: Voluntary in a, van John Stanley (1712-1786)
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst
Stilte
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 91a: 1 en 3
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 659: 1, 4, 5 en 6
Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring
Gebed van de zondag

HEILIGE SCHRIFT
Lezing: Ruth 2 - Karel Deurloo
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Naomi had een verwant van haar man,
een man doortastend en krachtig,
van de familie van Elimelek.
Zijn naam was Boaz.
Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi:
Ik wil naar het veld gaan en aren verzamelen
achter hem in wiens ogen ik genade vind.
Zij zei tegen haar:
Ga, mijn dochter.
Zij ging
en kwam om aren te verzamelen
in een veld achter de maaiers.
Ze trof toevallig het stuk veld van Boaz,
die van de familie van Elimelek was.
Daar kwam Boaz uit Bethlehem.
Hij zei tegen de maaiers:
JHWH zij met jullie.
Zij zeiden tegen hem:
JHWH zegene je.
Boaz zei tegen zijn jongen, de voorman van de maaiers:
Aan wie behoort dit meisje toe?
De jongen, een voorman van de maaiers, zei:
Zij is een Moabitisch meisje
dat met Naomi is teruggekeerd
uit het veld van Moab.
Ze zei: laat me toch aren zoeken en verzamelen
bij de schoven achter de maaiers.
Ze is gekomen en heeft zich staande gehouden
vanaf dat moment vanmorgen tot nu toe,
ze zit weinig thuis.
Boaz zei tegen Ruth:
Luister goed mijn dochter!
Ga niet verzamelen op een ander veld.
En ook:
Je hoeft van hier niet weg te gaan.
Blijf je dus aansluiten bij mijn meisjes,
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met je ogen op het veld waar ze maaien
en ga achter hen aan.
Ik zal de jongens wel gebieden
je niet aan te raken.
En heb je dorst, ga dan naar de kruiken
en drink van wat de jongens geput hebben.
Zij liet zich neervallen op haar gezicht
en boog zich ter aarde,
ze zei tegen hem:
Waarom heb ik genade gevonden in je ogen
dat je me niet als een vreemde ziet
terwijl ik een vreemdelinge ben?
Boaz antwoordde en zei tegen haar:
Mij is omstandig meegedeeld
alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan
na de dood van je man,
en dat je je vader en je moeder verlaten hebt
en gegaan bent naar een volk dat je niet kende
gisteren noch eergisteren.
Moge JHWH je daad vergelden
en moge je beloning volkomen zijn
van de kant van JHWH, de God van Israël,
onder wiens vleugels je bent komen schuilen.
Zij zei:
Moge ik dan genade vinden in je ogen,
want je hebt me bemoedigd
en gesproken tot het hart van je dienstmaagd,
hoewel ik mij niet aanmatig
tot je dienstmaagden te behoren.
Tegen de tijd van het eten zei Boaz tegen haar:
Nader hierheen en eet van het brood
en doop je stuk brood in het zuur.
Ze ging naast de maaiers zitten
en hij reikte haar het geroosterde.
Ze at en werd verzadigd en hield over.
Ze stond op om aren te verzamelen
en Boaz gebood zijn jongens:
Ook tussen de schoven mag ze verzamelen,
maak haar niet beschaamd,
ja, trek zelfs nog voor haar uit de bundels,
laat het achter dat zij het kan verzamelen
en vaar niet tegen haar uit.
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Zij verzamelde op het veld tot de avond
en wat ze aan aren verzameld had klopte ze uit –
het was ongeveer een efa gerst.
Ze nam het op en kwam in de stad.
Haar schoonmoeder zag wat ze verzameld had.
Ook haalde ze tevoorschijn wat ze had overgehouden
nadat ze verzadigd was,
en ze gaf het haar.
Haar schoonmoeder zei tegen haar:
Waar heb je vandaag verzameld
en waar heb je gewerkt?
Hij die je niet als vreemde heeft gezien,
gezegend zij hij!
Ze deelde haar schoonmoeder mee
bij wie ze gewerkt had,
Ze zei:
De naam van de man
bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boaz.
Naomi zei tegen haar schoondochter:
Gezegend zij hij door JHWH
die zijn trouw jegens de levenden en de gestorvenen
niet heeft verlaten.
Naomi zei voorts tegen haar:
Die man staat ons na,
tot onze lossers behoort hij.
Ruth, de Moabitische, zei:
Hij heeft dan ook tegen mij gezegd:
‘Blijf je aansluiten bij de jongens van mij
tot ze heel het maaien van mij beëindigd hebben.’
Naomi zei tegen Ruth, haar schoondochter:
Het is goed, mijn dochter,
dat je optrekt met zijn meisjes,
dan kan men zich op een ander veld
niet aan je opdringen.
Ze bleef zich dus aansluiten bij de meisjes van Boaz
om aren te verzamelen
tot de beëindiging van het maaien van de gerst
en het maaien van de tarwe.
Toen ging ze zitten bij haar schoonmoeder.
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Zingen: Lied 647
PREEK
Zingen: Lied 981
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP
Zingen: Lied 357
Inleiding op de doop
Presentatie
Doopgebed
Allen gaan staan
Zingen: Lied 340b - Ik geloof in God de Vader,
Bediening van de Heilige Doop
Overhandiging van de Doopkaarsen door de diaken van dienst
Geloften ouders
Verwelkoming
Zingen(staande): Lied 354
Overhandigen kinderbijbel door de ouderling van dienst
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GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e: KiA Op adem komen in De Glind / 2e: Kerk
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Het dorp De Glind is een
veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze
hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en
jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’
wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven.
Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid
staan over het verder gewone dorp. U kunt uw bijdrage overmaken op Kerk in Actie:
NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. De Glind
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te
maken op: 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

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Lied 655
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Preludium in G, BWV 541 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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MEDEDELINGEN
Agenda
zo 15/05
ma 16/05
di 17/05
wo 18/05
do 19/05

12.15
19.00
20.00
14.00
10.30
14.30
20.00

Concert, QWAT Quartet With a Twist, Dorpskerk
Diaconievergadering, KC
Kerkenraadsvergadering, KC
Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC
Koffieochtend, KC
Sierlijke Kroon, KC
Filosofiekring

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.
Koffieochtend
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.
Sierlijke Kroon
Op donderdag 19 mei houdt de Sierlijke Kroon weer een bijeenkomst in het
Kerkelijk Centrum. De aanvang is om 14.30 uur. De heer L. Mulder uit Harderwijk
zal voor ons een lezing verzorgen over onder andere 12 sterke vrouwen uit
de geschiedenis zoals onder andere Cleopatra, Belle van Zuylen en Anna Maria van
Schurman. We hopen op een gezellige, leerzame middag.
U bent van harte welkom. Namens het bestuur van de Sierlijke Kroon
Zondag 15 mei 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
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
Vanaf vandaag nieuw: Dichtwerk door Leny Deurloo met als thema Oorlog en Vrede
Dinsdag 17 mei 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: Marco Visser / Organist: Rob van Dijk

Dienst zondag 22 mei 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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