
 

 

 
 

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

op zondag 23 januari 2022 

in de Dorpskerk te Santpoort 

Voorganger: ds. L.J. Rasser 

Organist: Elina Keijzer 

Lector: Coba Slings 
 
 

 
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:  
     Die was, Die is en Wie wij verwachten 
G:  AMEN 
 
V: Mag het licht van Zijn vrede hier aanwezig zijn 
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Zingen:  Psalm 34 : 1 en 3 

 
 

3. Een arme riep in nood.   /    De Here hoorde naar zijn stem, 
God, die in al zijn angsten hem    /   uitzicht en redding bood. 
Rondom Gods knechten staat   /   des Heren engel als een wacht. 
Hij weert des vijands overmacht   /    en redt hen van het kwaad.   

U kunt weer gaan zitten 
 
Inleidende woorden 
 
Kyrie gebed, afgesloten door een gezamenlijk gezongen Kyrie eleison 
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Zingen: Psalm 98 : 1 en 4 

 
 

4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
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H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen 
 
Gebed om de Geest 
 
Inleiding op de schriftlezingen 
 
Eerste schriftlezing: Genesis 2: 15 - 17 

15De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken 
en erover te waken. 16Hij legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle 
bomen in de tuin mag je eten, 17maar niet van de boom van de kennis van 
goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 

 
Zingen: Lied 843: 1 

 
 
Tweede schriftlezing: Matteüs 19: 16 – 24 

16Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor 
goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17Hij antwoordde: 
‘Waarom vraagt u Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u 
het leven wilt binnengaan, houd u dan aan zijn geboden.’ 18‘Welke?’ vroeg 
hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, 
steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19toon eerbied voor uw vader en 
moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20De jongeman zei: ‘Daar houd 
ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 21Jezus antwoordde hem: ‘Als u 
volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de 
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opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom 
daarna terug en volg Mij.’ 22Na dit antwoord ging de jongeman 
terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 
23Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote 
moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24Ik zeg het 
jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van 
een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te 
gaan.’  

 
Zingen: Lied 339 a 

 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel  
 
Zingen: Lied 991 : 1, 2, 3 en 4 

 
  



 

 

2. God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 

3. Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 

4. Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 

 
D E   G E B E D E N 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten. 
Zingen: Lied 467 uit liedboek der kerken 1973 
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2. O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder 't stormen rustig sliep 
en wandeld' over 't schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
3. O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij 't geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
4. O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de broeders, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van 't geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid. 

 
W E G Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
 
Allen zingen bevestigend: 

  
 
Orgelspel 
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M E D E D E L I N G E N  

 
U bent weer van harte welkom in de kerk.  
De kerkenraad is blij dat we weer de zondagse eredienst met elkaar kunnen vieren. 
Alle coronamaatregelen blijven van kracht en ook verzoeken we u ingetogen te 
zingen. 
 
U vindt de collecteschalen weer bij de uitgang. 
De diaconiecollecte is bestemd voor ‘missionair werk’ binnen de PKN: 

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, 
maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de 
Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun 
ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen 
inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel 
dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun 
buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van 
betekenis zijn. 

De collecte voor de kerk is voor de instandhouding van de Eredienst. 
 
Volgende week zondag 30 januari gaat ds. Niek Scholten voor. 
Op 6 februari is er in de Dorpskerk weer een gemeenschappelijke dienst met 
Velserbroek. Voorganger is dan ds. Joep van den Berg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De bijbelteksten zijn ontleend aan © NBG-vertalingen, dan wel de Naardensebijbel.nl; Licentienummer liedboekonline is L12838 
 

KerkTV 
De kerkdienst wordt ook direct 
uitgezonden op het online kanaal 
van ‘Dorpskerk Dichtbij’ op YouTube.  
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. 

 

Coronamaatregelen 
De stoelen staan weer op 
1,5 meter afstand. Een 
mondkapje is verplicht als u 
naar of van uw plaats gaat. 
Bij het uitgaan van de kerk 
zal de koster aanwijzingen 
geven om de kerk te 
verlaten. 
Wilt u eraan denken om 
ingetogen te zingen? 

 


