
 
O R D E   V A N   D E   D I E N S T 

op zondag 15 mei 2022 
in de Dorpskerk te Santpoort 

Vijfde zondag van Pasen 
Voorganger: ds. Gilda Polderman  

Organist: Elina Keijzer 
Lector: Els Kamerbeek 

Ouderling van dienst: Els Kamerbeek 
M.m.v. de voorzanggroep 

 
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:  
     Genade en vrede voor u allen. 
G:  AMEN  
V: Zijn lichtende Aanwezigheid is hier in ons midden  
 
Zingen:  psalm 89: 1 en 6 
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U kunt weer gaan zitten 

 
6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 
 
Kyrie gebed 
 
Zingen: lied 299e  1: Voorzanggroep  2: allen 
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H E T    W O O R D 
Licht voor de kinderen  
Gebed om de Geest  
 
Zingen: lied 685 VZG 1;  G. herhaalt; 2, 4 VZG  3, 5 allen 
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2.Als een moeder mij omhelzend, 
een omarming dag en nacht, 
zo voed jij me met je lichaam, 
vormt me door je zorg en kracht. 

3.Als een vader mij beschermend, 
breng je inzicht, harmonie 
en je zet me op je schouders 
zodat ik de wereld zie. 

 
4.Lieve vriend, door jouw nabijheid 
voel ik liefde diep in mij. 
Jij sterkt mij met jouw belofte, 
vrede, troost en rust geef jij. 

 
5.Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 

 
Inleiding 
 
Eerste schriftlezing: Jesaja 42: 1 - 7 
Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik 
vreugde, Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen 
kennen. 2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het 
openbaar; 3het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 4Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de 
aarde heeft uitgespreid met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde 
levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren: In gerechtigheid heb 
Ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, Ik neem je in 
dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor alle volken, 7om 
blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het 
duister zitten uit de gevangenis. 
 
Zingen: lied 459 wisselzang 1, 3, 5, 7 allen;  VZG 2, 4, 6 
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2.Een koning bij de gratie Gods, 
het onrecht breekt hij en de trots 
van die grootspreken in hun waan 
en kleinen naar het leven staan. 

3.Hij is geen schreeuwer in de straat, 
geen holle klank, geen potentaat, 
de roep van zijn verlossend woord 
wordt in het verste land gehoord. 

 
4.Een riet dat buigt in weer en wind, 
zo is mijn knecht, een mensenkind; 
wat is geknakt, verbreekt hij niet, 
zijn adem heelt gelijk een lied. 

 
5.Is hij een lamp die helder schijnt, 
hij dooft de vlam niet die verkwijnt, 
mijn knecht geeft gloed aan het 
bestaan, 
hij wakkert het geringe aan. 

 
6.Hij is het eerste morgenlicht, 
de blinde ziet een vergezicht, 
de dove hoort een nieuw geluid, 
de aangeklaagde gaat vrijuit. 

 
7.De vorst der vorsten is een knecht, 
de volken komen tot hun recht, 
vrijheid en vrede eren hem 
die ’t hart is van Jeruzalem. 

 
Tweede schriftlezing: Johannes 13: 31 - 35 
31Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar 
geworden, en door Hem de grootheid van God. 32Als Gods grootheid door Hem 
zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu 
onmiddellijk. 33 Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me 
zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar 
Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb 
elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan 
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 
 
Zingen: lied 322 VZG 1e 5 regels; allen laatste 2 regels 
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2.Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 

3.Zijn onvergank'lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent – 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft 

 
Uitleg en verkondiging  

Deïsme  
 
De mens is voor een tijd een plaats van God. 
Houdt geen gelijkteken nog iets bijeen, 
dan wordt hij afgeschreven op een steen. 
De overeenkomst lijkt te lopen tot 
deze voleinding, dit abrupte slot. 
 
Want God gaat verder, zwenkend van hem heen 
in zijn miljoenen. God is nooit alleen. 
Voor gene kwam een ander weer aan bod. 
 
Wij zijn voor hem een vol benzinevat, 
dat hij leeg achterlaat. Hij moet het kwijt, 
al de afval, met zijn wezen in strijd. 
 
Sinds hij zich van de schepping onderscheidt 
gingen wij dood en liggen langs het pad, 
 
wanneer niet Christus, koopman in oudroest 
ons juist in zo'n conditie vinden moest: 
alsof hij met de Vader had gesmoesd.                                           Gerrit Achterberg 
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 Orgelspel  
 
Zingen: ‘O volk, verdwaald, verloren’ (mel. lied 440) – André Troost  
 
O volk, verdwaald, verloren, 
vrees niet, zie hier: uw Knecht! 
God heeft Hem uitverkoren, 
zijn Geest op Hem gelegd. 
Hij die de volken richt, 
Hij roept niet uitgelaten, 
Hij schreeuwt niet langs de straten – 
zijn stem is als het licht.  
 
D E   G E B E D E N 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Mededelingen  
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten. 
 
Zingen: lied 793: 1 en 2 

 

Hij komt – Hij zal niet breken 
het eens geknakte riet, 
Hij komt uw licht ontsteken, 
wat kwijnt, dat dooft Hij niet! 
Die trouw en recht betracht, 
zijn vlam zal niemand doven, 
Hijzelf wordt niet gebroken 
zolang de wereld wacht. 
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2. Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 

al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

 
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 diaconale collecte: Op adem komen in De Glind 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen 
en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun 
trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. 
In De Glind, dat ook wel het 'Jeugddorp' wordt genoemd, geloven ze sterk in de 
helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden 
opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. 
 
Zondag 15 mei tussen 12:00-17:00 organiseren 5 kerkjes in de regio Classical Tour. 
Word verrast door jonge talentvolle musici van het conservatorium Amsterdam en 
Den Haag, met een afsluitend concert in de Dorpskerk van Santpoort-Noord door 
het Studenten Gitaar Ensemble Nederland. In de Dorpskerk treedt Trio Erzulie op, 
die stukken van C. Ph. E. Bach en C. Debussy uitvoeren op viool, dwarsfluit en harp. 
Voor meer informatie www.classicaltour.nl.  
 
Volgende week zondag 22 mei gaat Ds. Ineke Clement 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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