
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
           Zondag 22 mei 2022 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

             ~  6e Zondag van Pasen - Rogate  ~ 

   
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Carolien Oosterhof 
Diaken   : Klaas van Giffen 
Orgel   : Agnes van Bekkum 

Koster   : Huib Hoogeveen 

Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 

Crèche   : Voor kinderen van 0-4 jaar 

 

INTREDE 

 

Orgelspel: Delen uit de Suite du 5e Ton – Jaques Boyvin (1649-1706) 

 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst 

 

Stilte 

 

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 Jezus Christus, onze Heer 

Allen  :Amen. 

 

Intredelied: Lied 213: 1, 2 en 3 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: Lied 903: 1 en 2 

 

Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring 

 

Gebed van de zondag 

 

 

 

 

 



2 

 

HEILIGE SCHRIFT 

 

Lezing: Ruth 3 -  Karel Deurloo  

 

1 Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: 

  Mijn dochter 

  zou ik voor jou niet een plek van rust zoeken 

  waar je het goed hebt? 

2  Welnu, is hij niet onze verwant,  

  die Boaz bij wiens meisjes je bent geweest? 

  Zie, hij gaat de dorsvloer voor gerst wannen, 

  vannacht.  

3  Baad je dan, zalf je, doe je kleed om 

  en daal af naar de dorsvloer. 

  Maak je niet kenbaar aan de man 

  tot hij klaar is met eten en drinken. 

4  Laat het zo zijn: 

  als hij zich neerlegt 

  is je plaats bekend waar hij zich neerlegt. 

  Dan kom je, ontbloot zijn voetenplek en leg je neer.  

  Hij zal je dan meedelen wat je moet doen.  

5 Zij zei tegen haar: 

  Alles wat je tegen me zegt zal ik doen. 

6 Ze daalde af naar de dorsvloer 

 en deed alles wat haar schoonmoeder haar had geboden.  

7  Boaz at en dronk, hij deed zich te goed.  

 Toen kwam hij zich neerleggen 

 aan de rand van de korenhoop. 

 Zij kwam stilletjes, 

 ontblootte zijn voeteneind en legde zich neer.  

8 En het geschiedde halverwege de nacht, 

 dat de man opschrok en zich wilde omdraaien 

 en zie, er ligt een vrouw bij zijn voeteneind.  

9 Hij zei: 

  Wie ben je?  

 Zij zei: 

  Ik ben Ruth, je dienares. 

  Spreid toch je vleugel uit over je dienares, 

  je bent immers losser.  
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10 Hij zei: 

  Gezegend moge je zijn door JHWH, mijn dochter. 

  Met je laatste blijk van trouw heb je beter nog gedaan 

  dan met het eerste,  

  door niet achter de jongemannen aan te gaan, 

  arm of rijk.  

11  Welnu, mijn dochter, vrees niet. 

  Alles wat je zegt wil ik voor je doen, 

  want in heel de poort van mijn volk is bekend 

  dat je een krachtige vrouw bent.  

12  Welnu, het is waar, ik ben losser,  

  maar er is nog een losser, dichterbij dan ik.  

13  Overnacht deze nacht 

  en het zal geschieden in de morgen, 

  lost hij je, goed, laat hem lossen;  

  behaagt het hem niet je te lossen, 

  dan, zo waar JHWH leeft, los ik je.  

  Leg je dus neer tot de morgen. 

14 Zij legde zich neer bij zijn voetenplaats, tot de morgen, 

 maar ze stond op voor iemand zijn naaste kon herkennen.  

 Hij zei: 

  Laat het niet bekend worden 

  dat een vrouw naar de dorsvloer kwam. 

15 Hij zei: 

  Kom eens met die doek die je om hebt 

  en houd hem vast. 

 Zij hield hem vast en hij mat af zes maten gerst, 

 hij legde die op haar 

 en hij kwam de stad binnen.  

16 Zij kwam bij haar schoonmoeder. 

 Die zei: 

  En, mijn dochter? 

 En zij deelde haar alles mee wat de man voor haar gedaan had. 

17 Ze zei: 

  Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven, 

  ‘want’, zei hij tegen me,  

  ‘je moet niet leeg bij je schoonmoeder aankomen’. 

18 Zij zei: 

  Ga zitten, mijn dochter, 

  tot je bekend wordt hoe de zaak uitvalt, 

  want de man zal niet aflaten 

  tenzij hij de zaak heeft beëindigd,  

  vandaag. 
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Zingen: Lied 321: 1, 2, 3, 6 en 7 

 

PREEK 

 

Zingen: Lied 671 uit de bundel Zingt Jubilate - Tekst: Sytze de Vries, melodie Jan Hut 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

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 

Jaarlijks vinden meer dan 1.000 Haarlemmers de weg naar Stem in de Stad.  

De bezoekers zijn Haarlemmers die door allerlei omstandigheden in grote 

moeilijkheden zijn geraakt en geen mogelijkheid meer hebben om uit deze vervelende 

situatie te komen. Dagelijks staan zij voor deze kwetsbare mensen klaar, om hen te 

helpen om hun zelfvertrouwen terug te winnen. Zo worden Haarlemmers begeleid met 

schulden en staan zij ook klaar voor mensen met psychische problemen. Maar Stem in 

Stad is ook een praktische organisatie, zo worden er maaltijden bereid voor mensen die 

het nodig hebben. En kunnen Haarlemmers binnenlopen voor een kop koffie en een 

goed gesprek. U kunt uw bijdrage overmaken op  

IBAN: NL34 TRIO 0254 6562 42 t.n.v. Stem in de Stad o.v.v. collecte 22 mei. 
 

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 
 

Niemand leeft voor zichzelf 

niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, 

aan Hem behoren wij toe. 

____________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Slotlied (staande): Lied 977: 1, 2, 3 en 5 

Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen  

 

Orgelspel: Delen uit de Suite du 5e Ton – Jaques Boyvin (1649-1706) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 

    *** 
 
MEDEDELINGEN 

 

Agenda 

di   24/05 16.30 Redactievergadering Maandbericht, KC 

wo 25/05 14.00 GEEN Meelezen 

do  26/05 10.30 Koffiedrinken op Hemelvaartsdag 

 

Koffiedrinken op Hemelvaartsdag om 10.30  

Wees welkom op Hemelvaartsdag voor een kopje koffie in het Kerkelijk Centrum. 

  

COLLECTEBONNEN 

Aan iedereen die nog muntgeld inzet om de gaven te geven willen we vriendelijk 

maar ook met nadruk vragen om over te stappen op collectebonnen. Muntgeld is 

namelijk niet meer in te wisselen bij de bank. Collectebonnen van 1, 2 en 5 euro zijn 

te koop of te bestellen bij het Kerkelijk Bureau. 
 

Wat zijn we blij dat we weer een goede bezetting hebben in de kerk en dat is ook te 

zien aan het collectegeld dat binnenkomt. Al heel veel mensen maken gebruik van 

de handige GIVT-app. Voor wie dat nog niet doet willen we dat toch aanraden. Het 

instellen en gebruiken is heel eenvoudig. 
 

Hoe kunt u collectebonnen bestellen: 

U belt, mailt of komt langs tijdens de openingstijden op het kerkelijk bureau en geeft 

door welke bonnen u zou willen ontvangen. De vellen bestaan uit 20 zegels. 

Een vel met coupons van 1 euro kost € 20,00 

Een vel met coupons van 2 euro kost € 40,00 

Een vel met coupons van 5 euro kost € 100,00 

U maakt het totaalbedrag van de bestelde coupons* over op rekeningnummer  

NL74 RABO 0373 7165 40 t.n.v. Prot. gemeente te Bloemendaal en Overveen, 

onder vermelding van “collectebonnen”. 
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*Per 1 januari 2021 is er een aanpassing doorgevoerd in de giftenaftrek. Het artikel 

wat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting regelt wordt zo aangepast dat 

bevoordeling of bijdrage in contant geld niet als gift wordt toegestaan. Met deze 

bepaling verdwijnt de aftrek voor alle contante betalingen aan ANBI-instellingen 

waaronder deurcollectes en collectebonnen. Een afgegeven kwitantie zal dus niet 

meer voldoen en hierdoor blijven alleen nog betalingen die via een bankrekening 

traceerbaar zijn aftrekbaar. 

 

Zondag 22 mei 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 van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Vanaf vandaag nieuw: Orgelpunt door Bert Wisgerhof 

Vandaag hoort u hoe componisten van orgelmuziek door de eeuwen heen geïnspireerd 

werden door Hemelvaart en Pinksteren. Muziek van Buxtehude, Bach en Walther zorgt 

ervoor dat het een afwisselende aflevering wordt. 

 

Dinsdag 24 mei 2022 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Voorganger: ds. Mirjam Sloots / Organist: Everhard Zwart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst zondag 29 mei 2022 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Niek Scholten uit Aerdenhout                 
 

U bent van harte welkom in de kerkdienst 
 

U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl 

of via uw internetradio 
 

 

 


