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

op zondag 29 januari 2023 
in de Dorpskerk te Santpoort 

Voorganger: ds. Kick Bras 
Organist: Elina Keijzer 
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: 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:  Psalm 93: 1, 2 en 4 
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2. Uw troon staat van de aanvang af 
gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds 
meer. 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal 
nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft 
bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 

 
U kunt weer gaan zitten 
 

Inleidende woorden 
 

Kyrie gebed, afgesloten door een gezamenlijk gezongen Kyrie eleison 
 
Drie keer lied 299d 
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Zingen: Glorialied 307 
      

 
 
H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen  
 
Gebed om de Geest  
 
Eerste schriftlezing: Exodus 20: 1-17 
1 Toen sprak God deze woorden: 2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 
slavernij, heeft bevrijd. 3 Vereer naast Mij geen andere goden. 4 Maak geen 
godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van 
iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel er niet voor neer 
en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders Mij 
haten en zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het 
derde en vierde geslacht; 6 maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs 
Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. 7 Misbruik de naam van de HEER, uw 
God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. 8 Houd de sabbat in 
ere als een heilige dag. 9Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 
maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u 
niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en 
slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 
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Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met 
alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat 
gezegend en geheiligd. 12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u 
lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 13 Pleeg geen moord. 
14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet. 16 Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn 
slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 
 
Zingen: lied 310:1, 2 en 5 

 
 

2. Houd zijn Naam hoog, houd die in 
ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 

5. Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 

 
 
Tweede schriftlezing: Matteüs 5:1-12 
1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn 
leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 ‘Gelukkig wie 
nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4Gelukkig de 
treurenden, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
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want zij zullen God zien. 9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden.10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je 
omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je 
en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze 
vóór jullie de profeten. 
 
Zingen: lied 321:1, 4 en 7 
 

 
 

4. Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 

7. Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 
 

 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel  
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Zingen: lied 1001 

 
 

2. Zijn woord wil deze wereld 
omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen 
woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

3. Wie denken durft, dat deze droom 
het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal 
doven, 
wie zich aan deze dwaasheid 
toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 
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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: Slotlied 422 

 
 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 

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

  
 
Orgelspel 

 

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

 
Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te begroeten bij een  
kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte.  
 
Op zondag 5 februari gaat ds. Gilda Polderman voor in een gezamenlijke dienst in 
het Kruispunt (de Dorpskerk is dan gesloten) 
 
Collecte Protestantse Kerk - Kinderen en jongeren 
Nederland speelt Sirkelslag 
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw 
strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat 
gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag 
staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen 
manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie 
kans om hen betrokken te houden. 
 
Aanstaande donderdagavond wordt er weer een meditatie-avond gehouden in de 
Dorpskerk, o.l.v. ds. Gilda Polderman.  
Het is rustgevend om in deze onrustige wereld de stilte te zoeken, en via 
aandachtsoefeningen dichter bij jezelf te komen, leeg te worden en zo ruimte te 
maken voor Gods aanwezigheid.  
Van harte welkom! 
Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur.  
Wilt u zich vóór aanstaande dinsdag aanmelden bij Gilda? Telefoon: 06-43715888, 
email: gildapolderman@planet.nl  
 
De actie Kerkbalans is inmiddels afgelopen. Maar u kunt nog steeds uw toezegging 
voor uw bijdrage aan de kerk voor dit jaar opsturen dan wel via het internet 
invullen. Uw steun is nodig voor het kerkenwerk in Velserbroek en Santpoort. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, hartelijk dank! 
De bijbelteksten zijn ontleend aan © NBG-vertalingen, dan wel de Naardensebijbel.nl; Licentienummer liedboekonline is L12838 


