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

op zondag 22 mei 2022 
in de Dorpskerk te Santpoort 

Voorganger: ds. Ineke Clement  
Organist: Anne Brummelkamp 

Lector:  Anna Bouman 
 
 

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: Laten we stil worden voor de Geest van God die alles vernieuwt 
 
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 
 
V:  In het licht van Zijn vrede hier aanwezig  
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Zingen:  Psalm 25 b voorzang Ineke, refrein allen 
 

 
 
U kunt weer gaan zitten 
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Kyrie gebed  
 
Zingen: loflied 103 c: 1 en 3 

 
 

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

 
De tien woorden in een bewerking van Willem Barnard 
(een liefdesbrief, een vurig pleidooi om trouw) 

 

‘Ik zal er zijn’, is mijn naam. 
Ik ben jullie  bevrijding uit de slavernij. 
Als je mij liefhebt, 
hoef je geen goden meer te dienen. 
Goden zijn producten van jezelf, 
voor je het weet, ben je weer hun slaaf, 
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en zijn de gevolgen niet te overzien. 
 
Zomin als ik macht heb over mensen, 
Hebben mensen mij in hun macht. 
Hoe kunnen geliefden elkaar bezitten? 
 
Vrijheid en liefde ben ik voor jullie. 
Ruimte in de tijd bied ik jullie: 
je hoeft niet heel je leven in beslag te laten nemen door arbeid, 
er mag rust zijn voor gezegende mensen. 
 
Een land zie ik voor jullie, 
waar kinderen niet tegen hun ouders opstaan om volwassen te zijn, 
en zij ook niet hoeven te vervullen wat hun ouders niet lukte. 
Een land waar mensen elkaar doen opleven, 
niet weggooien, maar vasthouden, 
waar mijn licht schijnt in de ogen van allen, 
waar liefde niet beschermd en georganiseerd hoeft te worden, 
waar geen sprake is van inbreuk maken op elkaars levenskring, 
waar mensen elkaar recht in de ogen kunnen kijken. 
 
Dat alles wil ik voor jullie betekenen. 
Dan is het leven zoals het kan zijn: goed en vervuld. 
Ik vraag je: ga met mij mee. 
Nee, nergens om, maar om elkaar. 

 
H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen  
 
Als inleiding op de 
schriftlezingen: 
 
Het gedicht dat in de 
stiltehoek hangt: 
 
 
 
uitlopend op zingend 
gebed om de Geest: 
  

De psalmen (Geert Boogaard) 

  

De psalmen staan beschermend om mij heen. 

Zij zingen dat mij alles is vergeven. 

Geen stem spreekt er het schuldig uit, niet één. 

Je zult niet sterven klinkt het, je zult leven. 

Dat ik er was, staat eenmaal op een steen. 

Dat ik er zijn zal, staat bij God geschreven. 
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Lied 317: 1 en 2 

 
 
2. Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Eerste schriftlezing: Psalm 103   

1Van David. 
 
Prijs de HEER, mijn ziel, 
prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 
2Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. 
 
3Hij vergeeft u alle schuld, 
Hij geneest al uw kwalen, 
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4Hij redt uw leven van het graf, 
Hij kroont u met trouw en liefde, 
5Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
 

6De HEER doet wat rechtvaardig is, 
Hij verschaft recht aan de verdrukten. 
7Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, 
aan het volk van Israël zijn daden. 
 

8Liefdevol en genadig is de HEER, 
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9Niet eindeloos blijft Hij twisten, 
niet eeuwig duurt zijn toorn. 
 

10Hij straft ons niet naar onze zonden, 
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
11Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen. 
 

12Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 
13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, 
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen. 
14Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 
 

15De mens – zijn dagen zijn als het gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 
16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
 

17Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
18van wie zich houdt aan zijn verbond 
en naar zijn geboden leeft. 
 

19De HEER heeft in de hemel zijn troon gevestigd, 
als koning heerst Hij over alles. 
20Prijs de HEER, u die zijn boden bent, 
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sterke helden die doen wat Hij zegt, 
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 
 

21Prijs de HEER, hemelse machten, 
dienaren die doen wat Hem behaagt. 
22Prijs de HEER, u die zijn schepselen bent, 
prijs Hem, overal in zijn rijk. 
Prijs de HEER, mijn ziel. 
 

Zingen: psalm 103 : 1 en 3 

 
 
3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
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Tweede lezing een bewerking van psalm 103 door Karel Eykman,  

Hij wees Mozes de weg 
en herinnert ons daaraan. 
Nu ligt het op onze weg 
die weg te gaan. 
Je kan van geluk spreken 
met zo'n God 
die je niet inwrijft  
wat je hebt misdaan 
die je niet inpepert 
wat verkeerd is gegaan 
die niet blijft hangen 
in eeuwige verwijten. 
 
Want hij weet hoe wij zijn. 
Hij kent ons, wij zijn mens. 
Hij weet hoe het ons vergaat 
als een plantje dat verdort in de zon 
en verwaait in de wind. 
Daarom heelt hij wat kapot ging 
en lost elke schuld af. 
Hij wees Mozes de weg 
en herinnert ons daaraan. 
Nu ligt het op onze weg 
die weg te gaan. 

 
Zingen: Acclamatie 339 a 

 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel W.A. Mozart (1756-1791) ‘Londoner Skizzenbuch’ KV 15 bb 
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Zingen: lied 315: 1 en 2 

 
 
2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

 
D E   G E B E D E N 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
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Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten. 
 
Zingen: Slotlied 462 in wisselzang 
 

 
Allen 

 
 

Vrouwen 2. Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 

Mannen 3. Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 

Vrouwen 4. Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 

Mannen 5. Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
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Allen 6. Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 

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

  
 
Orgelspel: D. Zipoli (1688-1726) ‘Offertorio’ 
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M E D E D E L I N G E N  

 
Er is vanochtend ook Kindernevendienst. Na de dienst bent u van harte welkom om 
elkaar te begroeten bij een kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte. 
 
De 1e collecte is bestemd voor ‘missionair werk’ en wel voor: 

‘Oog voor kinderen in pioniersplekken’. Kenmerkend voor pioniersplekken 
van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de 
leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die 
bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht 
hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor 
gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk 
ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel 
Nederland. 

De 2e collecte is voor de instandhouding van de eredienst. 
 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, gaat om 10:00 uur ds. Henk Reefhuis voor. 
Hij is ook de voorganger op zondag 29 mei. 
 
Feest van de Geest van Hemelvaart tot Pinksteren 

Op 24 mei zal burgemeester Wienen van Haarlem  ‘Feest van de Geest’ 
openen. Vijf kerken in de regio doen mee: De Pelgrimkerk, de RK St. 
Bavokathedraal Leidsevaart, de Fonteinkerk, de Immanuëlkerk en de 
Dorpskerk te Santpoort. Op een mooie middag kun je ze alle vijf 
langsfietsen om daar de kunst te zien die gemaakt is bij het Pinksterthema: 
‘In vuur en vlam!’ Zes kunstenaars uit deze regio hebben nieuw werk 
gemaakt, maar laten ook ouder werk van hun hand zien. Het is een 
feestelijke ontmoeting tussen de Pinkstergeest, kerkelijke architectuur en 
hedendaagse beeldende kunst.  
De kerken, waaronder dus onze Dorpskerk, zijn open op 26, 28 en 29 mei en 
4, 5 en 6 juni, steeds van 13.00 tot 17.00 uur (de Pelgrimkerk op zondag van 
12.00 tot 15.00 uur).  Voor meer informatie zie www.feestvandegeest.nl/heo 

 
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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