ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 1 mei 2022
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur
~ 3e Zondag van Pasen ~
~ Misericordia / Barmhartigheid ~
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken
Orgel
Koster
Kinderkring
Crèche

: ds. Ineke Clement uit Santpoort
: Carolien Oosterhof
: Ineke Abbekerk
: Dirk Out
: Krijn Scheeres
: Voor alle kinderen van de basisschool
: Voor kinderen van 0-4 jaar

INTREDE
Orgelspel: “O Heer die daer des Hemels tente spreyt” van Jan Zwart (1877-1937)
Woorden van welkom- door de ouderling van dienst
Stilte
allen gaan staan
Bemoediging
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen
Groet
Voorganger
Allen

:Onze hulp is de naam van de Barmhartige
: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 121: 1 en 4
Gebed om ontferming
Lied van ontferming en loflied inéén: Lied 547 (in wisselzang)
Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring

Gebed van de zondag
HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing: Jona 4
1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de HEER:
‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar
Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig
en trouw, en tot vergeving bereid. 3 Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever
dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4 Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo
kwaad bent?’ 5 Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad
gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met
de stad zou gebeuren. 6 Nu liet God, de HEER, een wonderboom opschieten om
Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was
opgetogen over de plant. 7 Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag,
liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8 En toen de zon
opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo
op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven:
‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9 Maar God zei tegen Jona:
‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben
verschrikkelijk kwaad, en terecht!’
10 Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen
enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die
in één nacht opkwam en in één nacht verging, 11 zou ik dan geen verdriet hebben
om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die
het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’
Zingen: Lied 103 C: 1 en 3
Tweede lezing: Johannes 21: 1-14
1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias.
Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent
‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee
andere leerlingen. 3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de
anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4 Toen het al
ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus
was. 5 Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze.
6 ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net
uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken.
7 De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon
Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en
sprong in het water.
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8 De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich
aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9 Toen ze aan land
kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat
van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11Simon Petrus ging weer aan boord en
trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en
toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de
leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was.
13 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis.
14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de
dood was opgestaan.
Zingen: Lied 644: 3, 4 en 5
PREEK
Zingen: Lied 607: 1, 2 en 3
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
Deze zondag is de collecte bestemd voor algemene diaconale doeleinden.
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. collecte 3 april 2022.
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 door de ouderling uitgesproken worden
Zingen als er een gedachtenis is: Lied 961
____________________________________________________________________
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Slotlied (staande): Psalm 33: 2 en 8
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen
Zingen: Lied 708: 1 en 6
Orgelspel: “Wilt heden nu treden voor God den Heere” van Jan Zwart (1877-1937)
Inzameling van de gaven bij de uitgang

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie of thee in het Kerkelijk Centrum
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MEDEDELINGEN
Agenda
di 03/05
wo 04/05
do 05/05
vr 06/05

14.30
14.00
10.30
10.30

Handwerken, KC
Meelezen met ds. Jessa van der Vaart, KC
Koffieochtend, KC
Kerkpleinkring, consistorie

Koffieochtenden
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.
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.
Zondag 1 mei 2022 uitzending via www.radiobloemendaal.nl
09:30 Opgang met muziek door Hans Paap
10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk met ds. Ineke Clement
De programma’s van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren
vanaf vandaag nieuw: Uit Daans Platenkoffer
Daan Molenaar laat u genieten van het fluittalent van de in Kenia geboren Britse
zanger en songwriter Roger Whittaker. Naast diverse andere orkesten en artiesten
opgeluisterd met kunstfluiten komt het fluitspel van Roger Whittaker uit diverse
werelddelen als rode draad door deze aflevering.
Dinsdag 3 mei 2022 Alle-Dag-Kerk
12.00 Muziek
12.25 Voorganger: ds. Jan Oortgiesen uit Ede / organist: Everhard Zwart

Dienst zondag 8 mei 2022 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Jessa van der Vaart
U bent van harte welkom in de kerkdienst
U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio
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