ORDE VAN DE DIENST
op zondag 3 juli 2022 - Dorpskerk te Santpoort
Voorganger: ds. Gilda Polderman
Organist: Elina Keijzer / Lector: Han Wispelwey
m.w.v. de voorzanggroep
Welkom door de ouderling van dienst.
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.
DE VOORBEREIDING
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 Die komt
G:
AMEN
Zingen: Psalm 66: 1 en 3, voorafgegaan en afgesloten met lied 640c
Voorzanggroep Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde,
juich tot eer van de Naam. Halleluja!
Gemeente

2

Gemeente

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.

Voorzanggroep Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde,
juich tot eer van de Naam. Halleluja! <u kunt weer gaan zitten>
Kyrie gebed
Loflied: lied 652 in afwisseling met de voorzanggroep
Voorzanggroep
Gemeente

1. Zing jubilate voor de Heer, / hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier, / sterren en stenen, jubilate!
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Voorzanggroep

3. Zing jubilate voor de Zoon, / dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend, / Jezus Messias, jubilate!

Gemeente

4. Zing jubilate voor de Geest, / offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest, / wees God indachtig, jubilate!

HET WOORD
Licht voor de kinderen
Gebed om de Geest
Zingen: lied 685 afwisselend met de voorzanggroep
Voorzanggroep
Gemeente

1.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.

Gemeente

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

Voorzanggroep

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

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 66: 10 - 14
10
Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.
11
Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.
12
Want dit zegt de HEER:
Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen,
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken.
Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.
13
Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal Ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.
14
Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden,
je botten zullen gedijen als het jonge groen.
De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.
Zingen: lied 1016 Voorzanggroep zingt refrein voor daarna steeds door gemeente
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1.Kom, laat ons opgaan naar de berg / waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard, / een snoeimes van je speer.
<refrein door gemeente>
2.Wij gaan waar onze voeten gaan, / God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid, / zijn voetstap gaat ons voor.
<refrein door gemeente>
3.Uit Sion zal de wet uitgaan / en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert, / sjaloom in naam van Hem.
<refrein door gemeente>
4.Wij gaan waar onze voeten gaan / de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard, / een snoeimes van je speer.
<refrein door gemeente>
Tweede schriftlezing: Lucas 10: 1 – 20
101Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan
twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was
heen te gaan. 2Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig
arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om
de oogst binnen te halen. 3Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als
lammeren onder de wolven. 4Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen
sandalen mee, en groet onderweg niemand. 5Als jullie een huis binnengaan,
zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 6Als er iemand woont die de vrede
liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je
terugkeren. 7Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de
arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. 8En als
jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt
voorgezet, 9genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk
van God heeft jullie bereikt.” 10Maar als jullie een stad binnengaan waar je
niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 11“Zelfs het stof van uw
stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u;
maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 12Ik zeg jullie: het lot van
Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13Wee
Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren
gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden
allang, gehuld in een boetekleed, in het stof gaan zitten en waren ze tot
inkeer gekomen. 14Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon
draaglijker zijn dan dat van jullie. 15En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel
verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen! 16Wie naar jullie luistert,
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luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij afwijst, wijst
Hem af die Mij gezonden heeft.’
17
De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de
demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ 18Hij zei
tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 19Bedenk
wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te
vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan
schaden. 20Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie
onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend
is.’
Zingen: lied 827: 1, 2 en 3

2.God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
3.Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
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Zingen: lied 316: 1, 2 en 4

2.Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d´ overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ’s levens raadsel kan verklaren?

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

DE GEBEDEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.
Zingen: lied 793: 1
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WEGZENDING EN ZEGEN
Allen zingen bevestigend:

Orgelspel
MEDEDELINGEN
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 collecte waarvan het doel is vastgesteld door onze eigen
Kerk-in-Actie werkgroep (de voormalige ZWO).
De bestemming is het Beyers Naudé Centrum (BNC). Vanuit de universiteit
van Stellenbosch werkt het NBC aan eenheid, verzoening en groeiende
oecumene naar ideologie van ds. Beyers Naudé. De missie van het BNC is
betrokken te zijn bij de vele uitdagingen die voortkomen uit de apartheid.
Samen met de kerken geven zij vorm aan de nieuwe democratie. In de
eerste plaats in de vorm van toerusting en versterking van de kerken. Dit
met betrekking tot hun rol in het publieke leven. Onder andere door middel
van jaarlijkse conferenties.
De 2e collecte is voor de instandhouding van de Eredienst.
Volgende week zondag 10 juli gaat om 10.00 uur ds. Leon Rasser 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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