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

op zondag 7 augustus 2022 
in de Dorpskerk te Santpoort 

Voorganger: ds. Ineke Clement 
Organist: Anne Brummelkamp 

Lector: Gurie Stijnman 
Thema van de dienst: Bron van levend water 

 

Vooraf orgelspel: Menuet uit de Suite Water Music, G.F. Händel (1685-1759) 
 

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 
 

Drempelgebed 
 

Stilte 
 

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 
 

V: In het licht van Zijn vrede hier aanwezig 
 

Zingen:  Psalm 1 
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2. Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
 

3. Gans anders zal ’t de goddelozen gaan: 
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
God kent die wandelt in het rechte spoor, 
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 

U kunt weer gaan zitten 
 

Kyrie gebed, afgesloten door een gezamenlijk gezongen Kyrie eleison: 301k 
 
I: voorganger  II: allen 
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Zingen: Loflied 838: 1 

 

 
 
 

H E T    W O O R D 
 

Licht voor de kinderen 
wordt aangestoken na het verhaaltje:  
’Op één been’ bij Simchat Torah (vreugde der wet) 
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Inleiding op de schriftlezingen uitlopend op zingend gebed om de Geest: Lied 283 
 

  
 

2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
Eerste schriftlezing: Psalm 1  
 

11Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
2maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
3Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
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4Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 
5Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 
6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 
 

Aansluitend een bewerking van deze psalm van Huub Oosterhuis 
 
Goed is  
dat je niet doet wat slecht is 
niet achter oplichters aan loopt 
niet met Ploert en Schender heult 
niet je schouders ophaalt 
‘ploert en schender, ach 
zo is de wereld’. 
 

Goed is dat je goede woorden 
overweegt en wil: 
heb je naaste lief die is als jij 
de vluchteling, de arme, doe hen recht. 
Prent ze in het hart van je verstand, 
die woorden 
zeg ze voor je uit 
 

gezegend ben je 
 
een boom aan stromend levend water 
vruchten zul je dragen 
blad dat niet vergeelt 
het zal je goed gaan. 
 

Oplichter 
ongezegend zul je zijn. 
Een storm steekt op 
je waait de leegte in. 
 
Zingen: Lied 188: 1, 2 en het refrein       
één keer voorspel, eerste couplet voorzang, daarna allen couplet 2, 
daarna refrein voorzang en aansluitend allen 
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1. Bij de Jakobsbron 
stond ik dorstig in de zon 
op het middaguur der schaamte. 
 

Waar Hij, vreemd genoeg, 
mij, een vrouw, om water vroeg, 
mij, Samaritaanse. 
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Tweede schriftlezing: Johannes 4: 7-14 
7Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef Mij 
wat te drinken.’ 8Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te 
kopen. 9De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben 
immers een Samaritaanse!’ (Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.) 
10Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water 
vraagt, zou u Hém erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.’ 11‘Maar heer,’ 
zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water 
vandaan halen? 12U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die 
put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’  13Jezus 
antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, 14maar wie het 
water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal 
in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’  
 
Zingen: Lied 653: 1 en 3 

 
 

3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
 

zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
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Uitleg en verkondiging  
 

Orgelspel: Air uit de Suite Water Music, G.F. Händel (1685-1759) 
   
Zingen: Lied 1A 
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voorzang 

 
 
allen 

  
 

 

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: Slotlied 657 
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2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
 

3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
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W E G Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
 

Allen zingen bevestigend:  

 

Orgelspel: Allegro Maestoso uit de Suite Water Music, G.F. Händel (1685-1759) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 collecten van vandaag zijn voor onze Diaconie en onze Kerk. 
 

De bloemen van deze zondag van de Dorpskerk gaan met een hartelijke groet  
naar Leny en Diny Markerink.  
De bloemen van het Kruispunt gaan met een hartelijke groet naar Marga Lenting. 
 

Op zondag 14 augustus om 10.00 uur is de zomerdienst in het Kruispunt en gaat  
ds. Joep van den Berg voor. 
 
Zondag 21 augustus is er zomerdienst in de Dorpskerk en dan zal  
ds. Joke Zuidema voorgaan. 
 
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. 
 
 
De bijbelteksten zijn ontleend aan © NBG-vertalingen, dan wel de Naardensebijbel.nl; Licentienummer liedboekonline is L12838 


