ORDE VAN DIENST
voor de (online) viering op
Zondag 4 april 2021
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ PASEN ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Trompet
Solisten

: ds. Jaap van de Meent
: Ton Bruggeman
: Monique Brink
: Agnes van Bekkum
: Maarten Lagrand
: Nicolien Smits, Annet Swarts,
Frank Cornet, Frans Mantel

Thuis -samenzang voor de dienst met orgel en trompet
Lied 630: 1 en 2
Lied 122: 1en 4 (Evangelische Liedbundel)
Lied 624: 1 en 2
Opgang
Lof van het licht
Ouderling:

Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is
moge de duisternis
uit ons leven verdrijven.
De nacht is voorbijgegaan
de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid
gaat over ons op.
Amen

Binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars
Zingen (solisten): (tekst Oosterhuis met een Bachzetting van Lof zij de Heer)
Moment van stilte

Bemoediging
Voorganger

De Heer is waarlijk opgestaan!
Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft;
Laten wij juichen en ons verheugen!
Onze hulp is in 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

Groet
Voorganger:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Lied (solisten): Lied 338j
Woorden van welkom
Gebed van Opgang
Lied (solisten): Lied 645: 1, 2, 5 en 6
Moment voor de kinderen
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezingen van deze zondag
Lied (solisten): Kom, adem ons open
Schriftlezing: Exodus 14: 15- 15:1
15 De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de
Israëlieten dat ze verder trekken. 16 Jij moet je staf geheven houden boven
de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee
kunnen gaan, over droog land. 17 Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk
maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door
de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen.
18 De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn
majesteit de farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’
19 De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was
gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen
uit ging stelde zich achter hen op, 20 zodat hij tussen het leger van de
Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant
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bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de
nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen.
21 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee
terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind
te laten waaien.
Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, 22 en zo konden
de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van
hen rees het water op als een muur. 23 De Egyptenaren achtervolgden hen,
alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan
de zee in. 24 Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil
en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen.
25 Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de
grootste moeite hadden om vooruit te komen. ‘Laten we vluchten!’
riepen ze. ‘De HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’
26 De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee;
dan stroomt het water terug, over de Egyptenaren
en over al hun wagens en ruiters.’
27 Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee
terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water
tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in.
28 Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao,
al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden
waren; niet een van hen bleef in leven. 29 Maar de Israëlieten waren dwars
door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het
water als een muur omhoogrees.
30-31 Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de
Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en
het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden,
kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in
zijn dienaar Mozes.
15-1 Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER:
‘Ik wil zingen voor de HEER,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.
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Lied (solisten): Lied 606: 1, 2 en 3
Evangelielezing: Johannes 20: 1-10
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit
Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was
weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie
Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten
niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op
weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit,
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag
de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon
Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de
doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart
opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het
graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.
9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.
10 De leerlingen gingen terug naar huis.
Lied (solisten): Lied 627
Evangelielezing: Johannes 20: 11-18
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich
naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten,
een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het
lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar.
Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem
hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus.
‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem
meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei:
‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik
ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en
zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar
mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de
leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles
wat hij tegen haar gezegd had.
Lied (solisten): Lied 626: 1-8
VERKONDIGING
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Muziek: Trompet uit concert nr. 4 opus 8 Largo RV 297 – Antonio Vivaldi (1678-1741)
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen door de ouderling van dienst
Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net
1e KiA Werelddiaconaat / 2e: Kerk
Met Pasen collecteren we voor steun aan kansarme kinderen in Pretoria (Zuid-Afrika).
Veel zwarte jongeren in deze stad groeien op in gebroken gezinnen in arme buurten.
Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme kinderen met
onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van
armoede doorbroken kan worden. U kunt uw gift overmaken op
IBAN NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie in Utrecht, o.v.v. Steun kansarme
kinderen.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
IBAN: NL46 RABO 0373716559
Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven aan beide collectes of kies
‘Dorpskerk Bloemendaal’ uit de lijst.

Paaslied trompet en orgel: This Joyful eastertide
_________________________________________________________________
Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden
Lied door solisten als er een gedachtenis is: Lied 961
___________________________________________________________________
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (solisten) (staande): Lied 634: 1 en 2
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Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Orgelspel: Hallelujah – G.F. Händel (1685-1759)
Maarten Lagrand speelt na afloop van deze dienst in de kerktuin bij het
gerestaureerde graf van dr. Dirk Bakker enkele paasliederen op de trompet

U krijgt van de koster een teken dat u de kerk mag verlaten.
(met uw mondkapje voor)
MEDEDELINGEN
CORONAMAATREGELEN
Vanaf heden zijn er geen vergaderingen, bijeenkomsten of koffieochtenden.
Alles geldt tot en met 20 april 2021.
Voor informatie zie de website
WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL
Zondag 4 april 2021 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum
10.00 (Online) kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Jaap van de Meent
11:15 Hemelse Modder, Rob Oudkerk gaat aan het einde van het joodse
Pesach in gesprek met filosoof Ariëlla Kornmehl
12:15 Orgelpunt door Dick Koomans. Centraal staat een nieuwe cd met opnamen
van de Britse organist Kevin Duggan (1959).
Dinsdag 6 april 2021 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Bas van der Graaf / Organist: Rob van Dijk

(Online) Dienst zondag 11 april 2021 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Kick Bras uit Haarlem
De diensten zijn zonder aanwezige kerkgangers
U kunt de dienst volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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