ORDE VAN DE DIENST
op zondag 24 juli 2022
in de Dorpskerk te Santpoort
Voorganger: ds. Gilda Polderman
Organist: Elina Keijzer
Lector: Elly Kamkes
Ouderling: Els Kamerbeek
Welkom door de ouderling van dienst.
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.
DE VOORBEREIDING
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:

De Aanwezige is hier, in ons midden, in ons hart.

Zingen: Psalm 138: 2 en 4
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4. Als ik, omringd door tegenspoed,
De Heer is zo getrouw als sterk,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, Verlaat niet wat uw hand begon,
uw rechterhand / zal redding geven.
o levensbron, / wil bijstand zenden.
U kunt weer gaan zitten
Kyrie gebed, afgesloten door een gezamenlijk gezongen Kyrie eleison: 301k

Zingen: Lied 838
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2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt
met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

HET WOORD
Licht voor de kinderen
Gebed om de Geest
Inleiding
Eerste schriftlezing: Genesis 18: 1 - 5 en 16 - 33
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De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst
van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2Toen hij opkeek, zag hij even
verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen
toe. Hij boog diep 3en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te
gaan. 4Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen. Maak
het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5Ik zal u ook iets te eten brengen,
zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u
immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Dat is goed, ga uw gang.’
16

Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham
liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. 17De HEER dacht: Waarom zou Ik voor
Abraham geheimhouden wat Ik van plan ben? 18Uit Abraham zal immers een groot
en machtig volk voortkomen, en in hem zullen alle volken op aarde gezegend
worden. 19Want Ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere
nakomelingen voorhouden de weg te volgen die Ik wijs, door rechtvaardig en goed
te handelen. Alleen dan zal Ik verwezenlijken wat Ik Abraham heb
toegezegd. 20Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen
Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21Ik zal ernaartoe gaan om
te zien of de klachten die Ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting
over zich hebben afgeroepen. Dat wil Ik weten.’
22
Toen gingen de mannen weg, naar Sodom, maar Abraham bleef voor
de HEER staan. 23Abraham ging dichter naar Hem toe en vroeg: ‘Wilt U dan behalve
de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 24Misschien dat er in die
stad vijftig onschuldigen zijn. Zou U die dan ook uit het leven wegrukken en niet de
hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 25Zoiets
kunt U toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden
schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt U toch niet
doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig
handelen?’ 26De HEER antwoordde: ‘Als Ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal
Ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 27Hierop zei Abraham: ‘Nu ik
eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof
ben: 28stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou U dan toch
vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde Hij, ‘Ik zal haar niet
verwoesten als Ik er vijfenveertig aantref.’ 29Opnieuw sprak Abraham Hem aan: ‘En
stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal Ik het niet doen omwille van die
veertig.’ 30Toen zei hij: ‘Ik hoop dat U niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag
door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als Ik er dertig
aantref.’ 31Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het
er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal Ik de stad niet verwoesten omwille van die
twintig.’ 32Abraham zei: ‘Ik hoop dat U niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog
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één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal Ik haar niet
verwoesten omwille van die tien.’
33
Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging Hij weg.
En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
Zingen: Lied 943: 1, 4, 5 en 6

4. Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

5. Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

6. Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.
Tweede schriftlezing: Lucas 11: 9 - 13
9
Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan. 10Want ieder die vraagt ontvangt, en wie
zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11Welke vader onder jullie
zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12Of een
schorpioen, als het om een ei vraagt? 13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen
al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan
niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!’
Zingen: Lied 995
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2. O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –

doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Vater unser im Himmelreich BWV 683 van J.S. Bach
Zingen: Lied 329 (3x)
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DE GEBEDEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.
Zingen: Lied 825: 3, 4 en 5

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
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WEGZENDING EN ZEGEN
Allen zingen bevestigend:

Orgelspel: Uit partita over O Gott Du frommer Gott BWV 767 van J.S. Bach
koraal met enkele variaties

MEDEDELINGEN
Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te begroeten bij een
kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte.
De collecten vandaag zijn voor onze Diaconie en onze Kerk (Jeugdwerk).
De bloemen van deze zondag van het Kruispunt gaan met een hartelijke groet
naar Gré Riedijk.
En die van de Dorpskerk gaan naar ??
Op zondag 31 juli om 10.00 uur is de zomerdienst in het Kruispunt en gaat
mw. ds. Juup van Werkhoven voor.
Zondag 7 augustus is er zomerdienst in de Dorpskerk en dan zal
ds. Ineke Clement 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

