
       ORDE VAN DIENST   
             voor de viering op  
          Zondag 2 april 2023 
            in de Dorpskerk 
           aanvang: 10.00 uur 
                ~ Palmpasen  ~ 

   
 
Voorganger  : ds. Jessa van der Vaart 
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt 
Diaken   : Bart Kramer 
Orgel   : Agnes van Bekkum 
Trompet   : Franc Josquin 
Koster   : Marjan Wormsbecher 
Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 
Crèche   : Voor alle kinderen van 0-4 jaar 

  

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel: Variaties over Psalm 24 Anthonie van Noordt (ca. 1619-1675) 

 

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 550 

 

De kinderen ontvangen het licht en gaan naar de kinderkring 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied om ontferming: Lied 547: 1, 4, 5 en 6 

 

Gebed van de zondag 
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DE SCHRIFT 
 

Eerste lezing: 2 Samuel 6, 11-23 Amstelpreekteam 

 

11 De ark van JHWH zetelde drie maanden lang in het huis van Obed Edom, 

 de Gattiet. 

 En JHWH zegende Obed Edom en zijn hele huis. 

 

12 Aan koning David werd het bericht gebracht: 

  JHWH heeft het huis van Obed Edom en al het zijne gezegend 

  vanwege de ark van God! 

 Toen ging David erheen en liet de ark optrekken 

 uit het huis van Obed Edom, naar de stad van David, met vreugde. 

13 Het gebeurde,  

 steeds als de dragers van de ark van JHWH zes stappen gezet hadden, 

 dat hij een stier en een mestkalf slachtte. 

14 David danste uit alle macht voor JHWH, 

 David, omgord met een linnen hemd, 

15 David, met heel Israël: ze lieten de ark van God optrekken 

 met jubelroep en hoorngeschal. 

16 Maar het gebeurde, toen de ark van JHWH aankwam in de stad van David, 

 dat Michal, de dochter van Saul, neerkeek uit het venster. 

 Ze zag de koning, David, huppelen en dansen voor JHWH 

 en ze verachtte hem in haar hart. 

17 Men bracht de ark van JHWH binnen en zette die neer op haar plaats 

 binnen in de tent die David ervoor had opgezet. 

 En David bracht brandoffers voor JHWH en vredeoffers. 

18 Toen David het brengen van brandoffers en vredeoffers had beëindigd, 

 zegende hij het volk met de naam van JHWH Tsebaot. 

19 Hij deelde aan het volk uit, aan heel de menigte van Israël, 

 aan iedereen, van man tot vrouw: 

 een broodkrans, een dadelstuk en een rozijnenkoek. 

 En heel het volk ging weg, ieder naar zijn huis. 

20 Toen David zich omkeerde om zijn eigen huis te zegenen, 

 kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten, David tegemoet. 

 Ze zei: 

  Wát een eer heeft de koning van Israël zich vandaag verschaft, 

  die zich vandaag onthuld heeft 

  voor de ogen van de meiden en van zijn knechten, 

  zoals een leeghoofd zich naakt onthult! 
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21 David zei tegen Michal: 

  Voor JHWH! 

  Die mij gekozen heeft in plaats van je vader en heel zijn huis 

  door mij tot voorganger aan te stellen over het volk van JHWH, 

  over Israël;  

  ik zal vrolijk zijn voor JHWH! 

22  Ik wil mij nóg geringer maken dan deze keer: 

  van lage staat (‘sjofel’) in mijn eigen ogen. 

  Maar bij de meiden, waar jij het over hebt, 

  bij hen zal ik eer hebben. 

23 Michal, de dochter van Saul, zij kreeg geen kind tot de dag van haar dood.  

 

Zingen: Lied 173: 1, 3 en 4       

 

Tweede lezing: Mattheus 21, 1-11 NBG aangepast 

 

1 En toen zij Jeruzalem naderden  

 en in Betphage kwamen, aan de Olijfberg,  

 toen zond Jezus twee leerlingen uit,  

 tot wie hij zei: 

2  Ga naar het dorp dat tegenover je ligt 

  en terstond zul je een ezelin vastgebonden vinden 

  en een veulen bij haar.  

  Maak haar los en breng haar bij mij.  

3  En als iemand je er iets over mocht zeggen, zeg dan: 

  ‘De Heer heeft ze nodig, 

  hij zal ze terstond terugbrengen’.  

4 Dit is geschiedt, opdat vervuld zou worden  

 hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij zei: 

5  Zeg de dochter van Sion: Zie, je koning komt tot je, 

  zachtmoedig en rijdend op een ezel 

  en op een veulen, het jong van een lastdier.  

6 Nadat de leerlingen heengegaan waren en gedaan hadden  

 zoals Jezus hen had opgedragen,  

 

7 brachten zij de ezelin en het veulen 

 en zij legden hun kleren erop en hij ging daarop zitten.  

8 En het merendeel van de schare spreidde hun kleren op de weg,  

 anderen sloegen takken van de bomen 

 en spreidden die op de weg.  
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9 En de scharen, 

 die voor hem uitgingen en die volgden, riepen, zeggend: 

  Hosanna de zoon van David, 

  gezegend hij die komt in de naam van de Heer: 

  Hosanna in de hoogste hemel! 

10 En toen hij Jeruzalem binnenging,  

 kwam de hele stad in rep en roer en zei: 

  Wie is dit? 

11 En de scharen zeiden: 

  Dit is de profeet, Jezus, van Nazareth in Galilea. 

 

Zingen: Lied 160a, op de melodie van lied 686 

VERKONDIGING 

 

Zingen: Lied 1012 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net 
 

1e: Diaconie / 2e: Kerk 

 

Op deze zondag zal de eerste collecte bestemd zijn voor algemene diaconale 

doeleinden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de 

Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 2 april 2023. 

 

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. 

 

Trompet: Sing a song for the peace 

 
 

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden 

 

Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961 

____________________________________________________________________ 

 

 

http://www.givtapp.net/
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Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 

We bidden samen het Onze Vader 

 

De kinderen komen binnen met de Palmpaasstokken 

 

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b  

 
Slotlied (staande): Lied 555 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang:  Diaconie / Kerk 

 
 

 

MEDEDELINGEN 
 

Agenda 

di  04-04 14.30 Handwerken, KC 

do 06-04 10.30  Koffieochtend, KC 

    
 

 

Zondag  2 april 2023 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: Daans platenkoffer 

Zoals het vaak gaat met misdadigers: via de POLITIE en JUSTITIE naar de BAJES. 

Dat kan ook via een veel minder gebruikelijke manier, namelijk op muzikale wijze. 

Deze muziek komt uit een tijd dat de politie het, naar het schijnt, niet al te druk had 

met zware, criminele zaken en nog de tijd had fietsendieven te arresteren. Ook een 

beoefenaar van de swing kwam in een rechtszaak terecht, maar niet bij een 

gerechtshof of de Hoge Raad. Vanuit de Platenkoffer eindigt deze reis in de 

gevangenis waar onder die van Scheveningen. 
 

 

Dinsdag 4 april  2023 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Celine Timmerman en Laelita van de Lans / Organist: Rob van Dijk 
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DIENSTEN STILLE WEEK EN PASEN IN DE DORPSKERK 

 

 

6 april 2023 Witte Donderdag 19.30 uur 

Ds. Jessa van der Vaart, dienst van Schrift en Tafel,  

m.m.v. De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée 

 

* 
7 april 2023 Goede Vrijdag 19.30 uur 

Ds. Jessa van der Vaart 

 m.m.v. Het Kleinkoor o.l.v.Dirk Out 

        

* 
8 april 2023 Stille Zaterdag 21.30 uur 

Paaswake, ds. Jessa van der Vaart 

m.m.v. De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée 

 

* 

9  april 2023 PASEN 10.00 uur 

Ds. Jessa van der Vaart 

 

 

 

 

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

of via uw internetradio 
 

 

 

http://www.radiobloemendaal.nl/

