ORDE VAN DE DIENST
op zondag 8 mei 2022
in de Dorpskerk te Santpoort
4e zondag van Pasen
Voorganger: ds. Otto Sondorp
Organist: Elina Keijzer
Lector: Coba Slings
Welkom door de ouderling van dienst.
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.
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 Die er zijn zal
G:
AMEN
V:

Mag het licht van de vrede van de Levende hier aanwezig zijn

Zingen: Lied 630: 3 en 4
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4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.
U kunt weer gaan zitten
Kyrie gebed overgaande in:
Zingen: Lied 81: 1-2

2. Laat de harpen slaan, klinken de trompetten.
Vier bij volle maan met muziek en mond
een hernieuwd verbond volgens oude wetten.
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HET WOORD
Licht voor de kinderen
Gebed om de Geest
Inleiding op de schriftlezingen
Eerste schriftlezing: Genesis 28:10-22
10Jakob

verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11Op zijn tocht
kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was
ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder
zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom.
Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en
daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. 13 Ook zag hij de
HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader
Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan
jou en je nakomelingen geven. 14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er
stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het
oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle
volken op aarde gezegend worden. 15Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal
beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen;
Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’16 Toen
werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER
aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17Eerbied vervulde hem. ‘Wat een
ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van
God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18De volgende morgen vroeg
zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde
hem door er olie over uit te gieten. 19 Hij gaf die plaats de naam Betel, maar
voordien heette die stad Luz. 20En hij legde een gelofte af: ‘Als God mij
terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als Hij mij brood te eten geeft
en kleren aan mijn lichaam, 21en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan
zal de HEER mijn God zijn. 22De steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van
God worden – en ik beloof dat ik U dan een tiende deel zal afstaan van alles
wat U mij geeft.’
Zingen: Lied 105:1-2

4

2. Vraag naar des Heren grote daden;
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.
Tweede schriftlezing: Openbaring: 1: 12b-20
12b

Toen zag ik zeven gouden kandelaars, 13 en daartussen iemand die
eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een
gouden band om zijn borst. 14 Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw,
en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons
in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In
zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp,
tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17 Toen ik Hem
zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op
me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18Ik ben degene
die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels
van de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt:
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wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20Dit is de betekenis van de zeven
sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden kandelaars:
de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven
kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf.
Zingen: Lied 339 a

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 513
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2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
DE GEBEDEN
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: Slotlied 675
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2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,

Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

8
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 collecte vandaag is voor Kerk in Actie – Nigeria: Noodhulp en werken aan
vrede. In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de
vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de
inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen
is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de
vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het
verwerken van trauma's. De 2e collecte is voor de instandhouding van de eredienst.
Volgende week zondag 15 mei om 10.00 uur gaat ds. Gilda Polderman voor.
Zondag 15 mei tussen 12:00-17:00 organiseren 5 kerkjes in de regio Classical Tour.
Wordt verrast door jonge talentvolle musici met een afsluitend concert in de
Dorpskerk van Santpoort-Noord door het Studenten Gitaar Ensemble Nederland.
Met in de dorpskerk ook de tentoonstelling van Hanneke en Theodora Rijks. Voor
meer informatie www.classicaltour.nl.
Op donderdag 12 mei organiseert de activiteitencommissie weer een
koffieochtend. Ruud Hirdes komt deze ochtend iets vertellen over het vliegbedrijf
van de traumahelikopters. U bent vanaf 10.15 uur welkom en aanmelden is niet
nodig. Wilt u worden opgehaald, geef dan even een telefoontje aan één van de
volgende commissieleden: Fija Borst (0620857384) of Marja Hirdes (0618203386).
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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