
O R D E   V A N   D E   D I E N S T 
op zondag 26 maart 2023 

`                                           in de Dorpskerk te Santpoort 
Vijfde zondag van de 40 dagen, zondag Judica 

Voorganger: ds. Otto Sondorp 
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 
 

Woorden bij het liturgisch bloemstuk 
 

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 Die zal komen  
G:  AMEN 
 

V:  Mag het licht van Zijn vrede hier aanwezig zijn 
 

Zingen: Psalm 131 

 

 

 

 

Cirkel vol 
Ogenschijnlijk dode bloemen 
Zijn levende herinneringen 
Liefde voor jou 
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2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 

3. Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God de Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 

U kunt weer gaan zitten 
Kyrie gebed  
 
Tien woorden gezongen: Lied 540 

 
 

 
 

Allen: 
3. en vier maal tien is veertig, 
het tijdperk van de Geest, 

en al die tijd is Mozes 
met God alleen geweest. 
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Vrouwen: 
4. Maar Mozes is gestorven 
op weg naar Kanaän 
en Israël heeft gezworven 
vier maal tien jaren lang. 
 

Mannen: 
5. Elia heeft gelopen 
tot hij bij Horeb kwam, 
Elia heeft gelopen 
vier maal tien dagen lang 
 

Allen: 
6.en Mozes en Elia 
zijn op de berg geweest, 
waar boven in de hemel 
de Geest genesteld is, 
 

Vrouwen: 
7. maar Jezus is beneden, 
een lange vastentijd, 
maar Jezus is beneden 
verzocht in de woestijn, 

Mannen: 
8. en hier heeft Hij geleden 
de wijsheid van de slang 
en hier heeft Hij gestreden 
vier maal tien dagen lang 
 

Allen: 
9. en Hij heeft overwonnen, 
haast zal het Pasen zijn, 
dan springen nieuwe bronnen 
omhoog in de woestijn. 
 

Allen: 
10. Dan zullen wij U loven 
vier maal tien dagen lang, 
dan zullen wij U loven, 
ons hart in vuur en vlam. 
 

 
Licht voor de kinderen 
 
Gebed om de Geest  
 
Inleiding op de schriftlezingen  
 
Eerste schriftlezing: Psalm 131 (Willibrordvertaling)  
           1  

HEER, ik draag mijn hart niet hoog,  
mijn ogen steken niet van trots;  
ik ben niet uit op grootse daden  
die mijn krachten te boven gaan.  

2 Verstild ben ik en gerust:  
geborgen als een kind bij zijn moeder  
zo ben ik, als een kind.  

 
3 Israël, wacht in vertrouwen op de HEER  

van nu tot in eeuwigheid. 
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Zingen: Lied 536 

 
 

2. De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Tweede schriftlezing: Romeinen 8: 18 - 28 
18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot 
de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er 
reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20 Want de 
schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar 
daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21 omdat ook de schepping zelf zal 
worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en 
luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping 
nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En zij niet alleen, ook wijzelf, die als 
voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting 
van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk 
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bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we 
hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 
Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan 
volharden. 26 En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten 
immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf 
pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons hart doorgrondt, weet wat 
de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. 
28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen 
geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.  
 

Zingen: lied 339 a 

 
 

Uitleg en verkondiging  
 

Orgelspel  
 

Zingen: Lied 686 
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2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
D E   G E B E D E N 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Inzameling van de gaven 
 

We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten. 
 
Zingen: Slotlied 418 
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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. 

3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 

4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
W E G Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
 
Allen zingen bevestigend: 

  
 
Orgelspel 
 
 
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.  
 
Toelichting liturgisch bloemstuk:  
De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. De kronkeltakken, 
de gedroogde strobloemen en gedroogde grassen die herinneren ons aan het 
aardse leven. Groene grassen en roze tulpen maken de cirkel levend. 
 
Collectes 
De 1e collecte is voor de Diaconie (Kerk in Actie) 
Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria? 
Voor veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart 
gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de 
jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar 
is werkloos. De christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme 
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kinderen en jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren 
ook sociale en creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. Deze christelijke 
organisatie blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen kunnen staan –  
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 
 
Op zondag 2 april is het Palmpasen. De kinderen doen ons met hun 
palmpasenstokken herinneren aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Deze dienst 
markeert het begin van de Stille Week. Voorganger is ds. Gilda Polderman en de 
voorzanggroep werkt mee. 
 
U wordt door de activiteitencommissie van harte uitgenodigd op donderdag 30 
maart as om 10.30 uur voor de viering ter voorbereiding op Pasen. Na een kopje 
koffie, gaan we in de kerkzaal zingen en luisteren (met wederom medewerking van 
Cees Verschoor op het orgel) om daarna tot slot gezellig samen te lunchen. Het is 
fijn als we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, dus graag opgeven bij 
één van ons na kerktijd of telefonisch 0618203386. Ook als u gebruik wilt maken 
van een autodienst. 
 
Zeven deugden 
We gaan op weg naar Pasen. Veertig dagen lang. In deze Veertigdagentijd verzorgt 
Juup van Werkhoven elke week een uitzending van radio Bloemendaal rond één 
van de zeven deugden: matigheid, moed, rechtvaardigheid, verstandigheid, geloof, 
hoop en liefde. 
Deugden hebben te maken met levenskunst. Met de vraag: hoe moet ik leven? 
De apostel Petrus geeft in zijn brief een advies: 
‘Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid’. 
Wat dat betekent deugdzaam leven, dat proberen we in deze veertigdagentijd een 
beetje te verkennen. Zeven deugden, zeven uitzendingen van 15 minuten. De eerste 
uitzending staat sinds donderdag 23 februari on-line. Sindsdien is er steeds op 
donderdag een nieuwe uitzending geweest. Voor de komende periode is dat nog: 

30 maart Hoop 

6 april Liefde 

U kunt zich abonneren op een wekelijkse E-mail met een link naar de uitzending en 
een foto meditatie, via de website van Radio Bloemendaal: 
www.radiobloemendaal.nl of via de eigen website van Juup: 
www.juupvanwerkhoven.nl 
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