ORDE VAN DIENST
Zondag 25 april 2021

Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Johan
Neeleman, diaken Henk Vonk, koster Bas Romeijn, m.m.v. een zanggroep van de Oude
Bavo Cantorij

Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

Gebed van toenadering
Voorganger:
Allen:

.....
eeuwige God, wees ons genadig
EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.
We gaan zitten

De zanggroep zingt: lied / psalm 65: 1, 2 en 6 ‘De stilte zingt U toe, o
Here’
Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming en opening van het Woord
Lezing: Johannes 10: 1-16
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de
deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie
door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet
de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen
schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen
naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem
omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist
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van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Jezus
vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij
ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.
Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen
hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij
binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond
vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen,
maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de
schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een
wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;
de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben
de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals
de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen.
Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er
één kudde zijn, met één herder.
De zanggroep zingt: lied 23d ‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’
Overdenking
De zanggroep zingt: lied 906: 1, 3, 6, en 8 ‘God is tegenwoordig’
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend
bidden we het ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

3

Mededelingen en bloemengroet
De zanggroep zingt: lied 653: 1, 6 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’
We gaan staan
Zegen
Allen:

AMEN

Orgelspel

Mededelingen
Blijft u alstublieft zitten aan het einde van de dienst totdat u wordt
uitgenodigd om uw plek te verlaten. Zo voorkomen we dringen bij de
deur.
Collecte
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven.
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’.
Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
De eerste collecte is voor binnenlands diaconaat: Vrolijkheid in
asielzoekerscentra.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger
dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan
in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie
organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en
jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater,
film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van
asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
De tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in Haarlem.
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via
kerkdienstgemist.nl
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