
LITURGIE Zondag 3 april 2022 

     Vijfde zondag Veertigdagentijd 
     Zondag Zondag Judica, ‘Doe mij recht’ 
     Eerste passiezondag 
     Doopdienst 
     10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 

                                                  Organist: Piet Cnossen 
                                                  Ambtsdrager: Rients Stielstra 

                                                  Lector: Henk Lodder 

                                                  Kindernevendienst: Heleen de Vries 
                                                  Koffiedrinken 
                                                                                                     

Welkom in de Dorpskerk 
 

In deze viering mag Olaf van 

Donk gedoopt worden, zoon 

van Pieter en Karina van 

Donk- Krijgsman en broertje 

van Leah. 
 
Symbolische Schikking  
in de 40dagentijd - zondag 3 april: 
Jezus gebruikt het beeld van een man met 

een wijngaard. De afwijzing door de 

pachters. Het lijden tegemoet. De tekst uit 

Johannes 15: Ik ben de wijnstok en jullie 

zijn de ranken.  

In de schikking zijn druivenranken, een 

stronk en rode druiven te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
Inleiding op de dienst: 
Zondag Judica 
Vandaag is het de vijfde zondag van de 40 
dagentijd, zondag Judica genoemd. Dit 
Latijnse woord betekent: ‘oordeel, spreek 
recht’.  
Het komt uit Psalm 43: 1 waar staat 
‘verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn 
zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos 
volk, vol list en bedrog’. 
Het zijn zware woorden die niet zo goed 
passen bij de doop van Olaf, die we op 
deze morgen met blijdschap en 
dankbaarheid mogen vieren. De psalm 
eindigt overigens wel hoopvol: ‘Eens zal ik 
Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en 
redt’. Dopen is ook een beetje vooruitlopen 
op dat wonder van Gods redding.  

Liturgie:  

 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Toccata in e van  
                           G. Frescobaldi. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 280: 1, 2 en 5  
‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
 
Bemoediging: 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw is tot in eeuwigheid en nooit    
    laat varen het werk van zijn handen. 
V: Stralend komt God ons tegemoet in  
    Jezus, in Hem krijgt Gods liefde een  
    lichtend gelaat. 
A: Gods barmhartigheid kent geen einde.  
V: Dat Gods liefde over ons mag komen  
    als een licht, dat doordringt in de  
    duisternis. 
A: Amen. 
 

Gebed 

 

Lied 997: 1, 2, 3 en 4 

‘en vele duizenden ontheemd’ 

   

Lezing:  Lucas 20: 9- 19 

 

Zingen: Psalm 118: 8 

 

Lezing: 1 Petrus 1: 3- 12 

 



 

Zingen: Psalm 150a: 1 en 2 

‘Geprezen zij Hem’ 

  

Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 
Zingen: Psalm 105: 1 en 3 

‘Looft God de Heer en laat ons blijde’ 

 

Viering van de Heilige Doop 

 

Inleidend woord 

Karina van Donk vertelt waarom ze haar 

kind wil laten dopen. 

 

Lied: 347: 1 en 2 

‘Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom 

verschenen’ 

Onder dit lied wordt het doopwater en de 
dopeling binnengedragen. 
 
Doopgebed 
 
Geloofsbelijdenis 
Vraag aan en antwoord van de doopouders 
 
Zeg dan met ons met heel de kerk: 
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, 
Schepper van de hemel en van de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren 
Zoon, onze Here; die ontvangen is van de 
Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage 
wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter 
rechterhand van God, de almachtige 
Vader; vanwaar Hij komen zal om te 
oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene christelijke 
kerk, de gemeenschap der heiligen, 
vergeving van zonden; wederopstanding 
des vleses en een eeuwig leven. Amen. 
 
Gelofte 
 
Doop van Olaf van Donk 
 

Zegenbede  
 
Lied voor de doopouders en Olaf: 363 
‘Dat ’s Heren zegen op U daal’ (staand) 
 
Inschrijving in het doopboek 
Overhandiging doopkaars en boek als 
geschenk van de gemeente. 
 
Gebeden, Amnestygebed, afgesloten 
met Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: 704: 1 en 3 
‘Dank, dank nu allen God’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:  ‘Dank, dank nu allen   
                             God`  van J.Junghans. 
                             
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 

Collectes:  

1. Kerk in Actie – Werelddiaconaat 

Hulp aan Moldavië 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië 
werken veel mensen in het buitenland. 
Kinderen en ouderen blijven achter en 
krijgen niet de zorg en aandacht die ze 
nodig hebben. In de twee opvangcentra 
van de christelijke organisatie Bethania 
krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 
worden na schooltijd opgevangen en 
krijgen eten en drinken en hulp bij hun 
huiswerk. Ouderen kunnen in de 
opvangcentra terecht voor 
een gezonde maaltijd, 
gezamenlijke activiteiten en 
basisvoorzieningen zoals 
een douche en 
wasgelegenheid. 
 

2. Kerkhuishouding 

   Onderhoud orgels 

     

 

 
 


