ORDE VAN DE DIENST
op zondag 9 januari 2022
in de Dorpskerk te Santpoort
Voorganger: ds. Otto Ruff
Lector: Sita van der Kaaij
Ouderling van dienst: Els Kamerbeek
Liederen: Voorzanggroep
Welkom door de ouderling van dienst.
DE VOORBEREIDING
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:
Die was, Die is en Wie wij verwachten
G:
AMEN
V:

Mag het licht van Zijn vrede hier aanwezig zijn

Zingen: Lied 72: 1 en 7 (voorzanggroep)
1._Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Kyrie gebed (afgesloten door de voorzanggroep met Lied 301 h)
Kyrie eleison ingeleid met de woorden: ‘zo bidden wij te zamen’

2

Zingen: lied 868: 1, 2 en 5 (voorzanggroep)
1._Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
HET WOORD
Licht voor de kinderen
Gebed om de Geest
Eerste schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 11
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
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3 Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11 Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
Zingen: Lied 313: 1, 2 en 3 (voorzanggroep)
1._Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
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2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and´re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

Tweede schriftlezing: Lucas 3: 15 - 18 en 21 - 22
15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de
messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er
komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van
zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17
Hij houdt de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij
bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 18 Op deze
en andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.
21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het
bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante
van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde
Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’
Zingen: Lied 339 a (voorzanggroep)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

5
Zingen: Lied 313: 4 en 5 (voorzanggroep)
1. Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

DE GEBEDEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Zingen: Slotlied 974: 1, 2 en 3 (voorzanggroep)
1._Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2._Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

3._Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.

Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

WEGZENDING EN ZEGEN

Orgelspel
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MEDEDELINGEN
Uw giften voor Diaconie en Kerk kunt u online
doneren.
U kunt natuurlijk ook bijdragen via een overschrijving
naar het rekeningnummer van onze Kerk en/of van
onze Diaconie respectievelijk op
IBAN NL37INGB0000119246 t.n.v. Protestantse
Gemeente Santpoort-Velserbroek, of IBAN
NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie PG SantpoortVelserbroek, onder vermelding van 'collecte'.
Volgende week zondag 16 januari gaat ds. Gilda Polderman voor.
KerkTV
De kerkdienst wordt via YouTube live uitgezonden op het online-kanaal van
‘Dorpskerk Dichtbij’.
Op onze website www.dorpkerksantpoort.nl of www.pg-spvb.nl kunt u de link
vinden. De uitzendingen zijn ook na afloop van de dienst op onze website terug te
kijken.

