
O R D E   V A N   D E   D I E N S T 
op zondag 26 juni 2022 

in de Dorpskerk te Santpoort 
2e zondag na Trinitatis 

Voorganger: ds.  O. Ruff 
Organist: Elina Keijzer 
Lector: Anna Bouman 

 
 

Welkom door de ouderling van dienst.  
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten. 
 
D E    V O O R B E R E I D I N G 
 
V: We zijn stil voor het aangezicht van de Eeuwige 
 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging en groet 
V:  Onze hulp is in de Naam van de Levende 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  die trouw is tot in eeuwigheid 
G:  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V  Wees gegroet in Zijn naam:  
     Die was, Die is en Wie wij verwachten  
G:  AMEN 
 
V:  Mag het licht van Zijn vrede hier aanwezig zijn 
 
Zingen:  Lied  66: 1, 3 
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3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
U kunt weer gaan zitten 
 
Kyrie gebed, afgesloten door een gezamenlijk gezongen Kyrie eleison 
 
Zingen:  299e     
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H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen 
 
Gebed om de Geest  
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Eerste schriftlezing:  1 K0ningen 19: 19-21 

19Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, 
aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 
twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op 
hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20Meteen liet Elisa 
zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid 
nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u 
meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens 
toe.’ 21Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het 
hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij 
met Elia mee als zijn dienaar. 

 
Zingen: Lied 314: 1, 2 

 
 
2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
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Tweede schriftlezing:  Lucas 9: 51-62 

51Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden 
opgenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52Hij 
stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze 
kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53wilden de dorpelingen 
Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis 
was. 54Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus 
niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de 
hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 55Maar Hij draaide zich naar 
hen om en wees hen streng terecht. 56Ze gingen verder naar een 
ander dorp. 
57Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem: ‘Ik zal U 
volgen waarheen U ook gaat.’ 58Jezus zei tegen hem: ‘De vossen 
hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon 
heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd te ruste kan leggen.’ 59Tegen 
een ander zei Hij: ‘Volg Mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst 
terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60Jezus zei tegen hem: 
‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het 
koninkrijk van God te verkondigen.’ 61Weer een ander zei: ‘Ik zal U 
volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn 
huisgenoten.’ 62Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg 
slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk 
van God.’ 

 
Zingen: Acclamatie  339a 

 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel  
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Zingen: Lied 315: 1, 3 

 
 
3. Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
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D E   G E B E D E N 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten. 
 
Zingen: Slotlied  418: 1, 2 

 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
W E G Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
 

Allen zingen bevestigend: 

  

 
Orgelspel 
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M E D E D E L I N G E N  

 
Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te begroeten bij een kopje koffie of 
thee in de ontmoetingsruimte.  
 

De diaconiecollecte is een doorgaande collecte bestemd voor ‘Kerk in Actie’ en wel 
het Binnenlands diaconaat 

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van 
hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure 
in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet 
accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de 
angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in 
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in 
Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht 
van deze mensen. 

De 2e collecte is voor de instandhouding van de Eredienst. 
 

Volgende week zondag 3 juli gaat om 10.00 uur ds. Gilda Polderman voor. 
 

Wilt u liever niet in beeld? De kerkdienst wordt via de KerkTV uitgezonden op het 
internet. Als u het niet op prijs stelt dat u herkenbaar in beeld komt, kunt u het beste 
op de achterste rij stoelen in de kerk gaan zitten. 
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