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       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 26 maart 2023 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 

 

             ~  5e Zondag van de 40-dagentijd   ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Jos Aarnoudse uit Ede 
Ouderling van dienst : Marjon van Straten- Fennema 
Diaken   : Anne-Marie Scheeres 
Orgel   : Agnes van Bekkum 
Koster   : Adriana Verkuyl 

  

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel: Variaties over de melodie van Psalm 43 – Klaas Bolt (1927-1990) 
 

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst 
 

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 601: 1 en 3 

 

Gebed om ontferming 

 

Zingen: Lied 561 

 

Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 
 

Eerste lezing: Ezechiël 37: 1-6 
 

1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen.  

 Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer  

 in een dal vol beenderen.  

2 Ik moest er aan alle kanten omheen lopen,  

 en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen,  

 die helemaal waren uitgedroogd.  

3 De HEER vroeg mij:  

  ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ 

 Ik antwoordde:  

  ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’  

4 Toen zei hij:  

  ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen:  

  “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER!  

5 Dit zegt God, de HEER:  

  Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen.  

6  Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien  

  en jullie met huid overtrekken.  

  Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen,  

  en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 

 

Psalm van de Zondag: Psalm 130: 1 en 3 

 

Tweede lezing: Johannes 11: 32-44  

 

32  Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag,  

 viel ze aan zijn voeten neer.  

 Ze zei:  

  ‘Als u hier was geweest, Heer,  

  zou mijn broer niet gestorven zijn!’  

33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden,  

 en dat ergerde hem. Diep bewogen  

34 vroeg hij:  

  ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’  

 Ze zeiden:  

  ‘Kom maar kijken, Heer.’  

35 Jezus begon ook te huilen,  

36 en de Joden zeiden:  

  ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’  
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37 Maar er werd ook gezegd:  

  ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend,  

  hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’  

38 Ook dit ergerde Jezus.  

 Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening.  

39 Hij zei:  

  ‘Haal de steen weg. 

 ’ Marta, de zuster van de dode, zei:  

  ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’  

40 Jezus zei tegen haar:  

  ‘Ik heb je toch gezegd  

  dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’  

41 Toen haalden ze de steen weg.  

 Daarop keek hij omhoog en zei:  

  ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord.  

42  U verhoort mij altijd, dat weet ik,  

  maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier,  

  opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’  

43 Daarna riep hij:  

  ‘Lazarus, kom naar buiten!’  

44 De dode kwam tevoorschijn,  

 zijn handen en voeten in linnen gewikkeld,  

 en zijn gezicht bedekt door een doek.  

 Jezus zei tegen de omstanders:  

  ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ 

 

Zingen: Lied 835: 1 en 3  

 

VERKONDIGING: ‘Ik leef en ook jullie zullen leven’ - Joh 14: 19

 

Zingen: Lied 641 
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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: Stem in de stad / 2e: Kerk 
 

Het grootste steundoel van onze Diaconie is Stem in de Stad, het Haarlemse aanloop-  

en ontmoetingscentrum annex eetvoorziening voor mensen, die aandacht en hulp nodig 

hebben. U steunt deze ANBI-instelling rechtstreeks door overmaking van een bijdrage 

op IBAN: NL34 TRIO 0254 6562 42 t.n.v. Stichting Stem in de Stad. 
 

 

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 

 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier door de ouderling uitgesproken worden 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

____________________________________________________________________ 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

steeds beaamd met lied 368d 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 654:1, 3, 4 en 6 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Orgelspel: Pastorale Charles Wesley (1757-1834) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.givtapp.net/
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MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

ma 27/03 14.30 Leeskring, KC 

wo 29/03 10.00 Boetseren, KC 

  14.00 Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC 

  15.30 Afscheidsreceptie Monique de Vries, KC 

  19.30 Vesper in de 40-dagentijd, Dorpskerk 

do  30/03 10.30  Koffieochtend, KC 

  12.50 Lentezang met Agnes van Bekkum, Dorpskerk  
 

Afscheid Monique de Vries woensdag 29 maart van 15.30 – 18.00 uur in het KC 

Na 19 jaar met grote inzet, veel deskundigheid en enthousiasme gewerkt te hebben  

op ons kerkelijk bureau, heeft Monique de Vries besloten ons te gaan verlaten  

en een nieuwe uitdaging aan te nemen bij de gemeente Medemblik. 

Uw aanwezigheid bij haar afscheid wordt door Monique zeer op prijs gesteld.  

Ze vindt het leuk als u een herinnering op een A4-tje meebrengt, zodat ze dat later  

nog eens terug kan lezen. 

 

Lentezang met Agnes van Bekkum 

Op donderdag 30 maart a.s. gaan we met elkaar een aantal bekende, dierbare of 

nostalgische liederen zingen o.l.v. Agnes van Bekkum. 

Na het koffiedrinken (tot circa 11:30 u) is er een lichte lunch, die in het Kerkelijk 

Centrum wordt geserveerd. Voor deze lunch kunt u zich opgeven bij het Kerkelijk 

Bureau. De onkosten bedragen € 5,00, af te rekenen bij het KB. 

Graag opgeven vóór 28 maart a.s. Na de lunch gaan we zingen in de Dorpskerk. 

Hartelijke groeten, Hetty Lub (06 – 126 71 743) en Liesbeth Spigt (06 – 113 87 268) 
 

Palmpasen Kinderkring + Optocht Zondag 2 april / geef je op voor 29 maart a.s. 

We gaan Palmpasenstokken maken met broodhaantje en versieringen en we horen het 

Palmpasen verhaal. Na afloop lopen we met onze stok de korte optocht. 

Om te weten hoeveel broodhaantjes we moeten bakken, stuur vóór 29 maart  

een mailtje met je naam en leeftijd naar bureau@kerkpleinbloemendaal.nl 
 

Zondag 26 maart 2023 uitzending via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum 

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jos Aarnoudse uit Ede 
 

De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren 

Vanaf 26 maart online: Orgelpunt door Kees Schuurman en  

Aangeraakt door Gerard Swüste 
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Dinsdag 28 maart 2023 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 ds. Dick Wolters uit Amsterdam / Organist: Wilbert Magré 
 

Woensdag 29 maart 2023 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio 

19.30 Vesper in de 40-dagentijd 
 

Donderdag 30 maart 2023 via www.radiobloemendaal.nl en internetradio 

10.30 en 19.30  Op weg naar Pasen – door Juup van Werkhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                           

                                              PALMPASEN 
 

Dienst zondag 2 april 2023 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart    
 

Kinderkring en Crèche             
 

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

of via uw internetradio 
 

 

 


