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

 
op zondag 29 oktober 2017 

in de Dorpskerk te Santpoort. 
Afsluiting van de feestweek, t.g.v. 100 jaar Dorpskerk. 
Voorgangers: ds. Henk Reefhuis en ds. Otto Sondorp 

Organist: Elina Keijzer 
m.m.v. de cantorij van de Dorpskerk 

Lector: Wim van Zalinge. 
 

 
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:  Zijn we stil in de ruimte van de Levende Heer 
 
Drempelgebed 
 
Bemoediging en groet  
 
V:   Onze hulp is in de Naam van de HEER,  

Die de hemel en de aarde gemaakt heeft,  
de zee en al het leven dat daarin is:  
die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
Genade zij u en vrede van de Ene die is, die was en die komt. 
 

A:  AMEN 
 

Zingen:  Lied 326: 1-4. 

 

 



2. Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
 

3. Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

4. Dit lied dat onze nacht verstoort  /  wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht,  /  een nieuwe dag, een vergezicht.  
 
U kunt weer gaan zitten 
 
Inleidende woorden 
 
Kyrie gebed, afgewisseld door het gezongen Kyrie eleison uit lied 301H 
(1e keer cantorij, herhaald door allen)  

 
 
 
Zingen: Lied 305 

 



2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

Nu weet ik wat het allerdroevigst is (Jacqueline v.d. Waals, 1920)  
 
Nu weet ik wat het allerdroevigst is. 
't Is niet de dood of scheiding, niet het kwaad, 
Dat anderen ons aandoen, of 't gemis 
Aan aardsche liefde, niet, dat ons verlaat 
 
En jeugd èn schoonheid, eer genoten is 
Het zoet van 't leven, niet de dwaze daad 
Die men beweent in rouw en droefenis; 
't Is: als men leeft voor iets, dat niet bestaat 
 
En nimmer heeft bestaan, en als men 't weet 
En toch dien schoonen droom niet sterven laat, 
Omdat men voelt, dat alles, wat bestaat, 
 
Niets, niets betekent, vergeleken bij 
Dien éénen grootschen droom.  O, dat is leed, 
Waaraan 'k niet denken durf.  God helpe mij! 

 
H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen  
 
Gezongen gebed om het licht van de Heilige Geest: lied 671  (tekst: Luther) 
 

Cantorij 1. Nu bidden wij de Heilige Geest 
om een recht geloof het allermeest, 
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde 
en aan ’t einde ons naar huis geleide.  Kyrieleis. 
 
2. Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid, 
dat wij Christus kennen voor altijd. 
Leer Gij ons te bouwen op die getrouwe, 
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen.  Kyrieleis. 



5 
 
Allen 

 
 
Inleiding op de schriftlezingen 
 
Eerste schriftlezing: Jeremia 31:31-34 

31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het 
volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32een ander verbond dan ik met hun 
voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te 
leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – 
spreekt de HEER. 33Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël 
zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en 
hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34Men zal 
elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer 
de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – 
spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat 
ze hebben misdaan. 

 
Zingen: Lied 316: 1-4. 



6 

 
 
2. Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van d´ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die ’s levens raadsel kan verklaren? 

3. Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan ’t hart toespreken. 

 
4. Het woord van liefde, vrede en recht  /  is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven.  /  Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod,  /  vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 
Tweede schriftlezing: Mattheüs 22:34-39 

34Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen 
had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35Om hem op de proef te stellen vroeg 
een van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het grootste gebod in de 
wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 
heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste 
gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.  
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Zingen: Psalm 1 , ‘The One is Blest’. Cantorij zingt 1 t/m 5 en allen zingen lied 542: 4   
 

Can-
torij 

1. The one is blest who, fearing God, 
Walks not where sinners meet, 
Who does not stand with wicked ones, 
and shuns the scorners’ seat. 
 
2. How blest the one who in God’s law  
finds goodness and delight, 
And meditates upon that law 
With gladness day and night. 
 
3.That one is nourished like a tree  
set by the river’s side; 
its leaf is green, its fruit is sure: , 
the works of such abide. 
 
4.The wicked, like the driven chaff, 
Are swept from off the land; 
They shall not gather with the just, 
Nor at the judgment stand. 
 
5. The LORD will guard the righteous well, 
Their way to God is known; 
The way of sinners, far from God, 
Shall surely be o’erthrown. 

Gezegend hij , die in der bozen raad 

niet wandelt, noch met goddelozen 

gaat, noch zich door spotters in de 

kring laat noden waar ieder lacht met 

God en zijn geboden, 

 

maar die aan ‘s HEREN wet zijn vreugde 

heeft en dag en nacht met zijn geboden 

leeft. 

 

 

Hij is een groene boom die staat 

geplant - waar waterbeken vloeien 

door het land.  - Zijn loof behoeft de 

droogte niet te duchten. Te goeder tijd 

geeft hij zijn rijpe vruchten. 

 

Gans anders zal ‘t de goddelozen gaan: 

zij zijn het kaf dat wegwaait van het 

graan  -  Zij kunnen zich voor God niet 

staande houden,  -  Er is geen plaats 

voor hen bij zijn vertrouwden. 

 

God kent die wandelt in het rechte 

spoor, 

wie Hem verlaat gaat dwalende teloor 

 
Allen 
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 Sieth Delhaas, geciteerd in Trouw, 3 november 1992 

Sieth Delhaas “werd gedreven door de hoop op een nieuwe gemeenschap, 
een 'land van melk en honing voor vrouwen en mannen', zoals ze het op de 
Kerkendag in 1989 formuleerde. Ze getuigde van die hoop - en van haar woede 
- in verzen, verhalen, toespraken, lezingen en herdichtingen van psalmen. 
Zo klonk, in haar mond, het begin van Psalm 1: "Gelukkig de vrouw die zich niet 
laat wegschrijven vanwege haar structurele sociale onzekerheid, noch 
vanwege het brandmerk van verleidster of heks. Zij groeit tegen de 
verdrukking in; haar boom draagt vruchten van de geest: het zijn soms harde 
noten die zij kraakt omwille van haar meest uitgebuite zusters." 

 
Uitleg en verkondiging  
 
Zingen: ‘Ein feste Burg’, een vaste burcht. Cantorij zingt vers 1 (aan begin en einde)  
en 2 (beide in Duits). Gemeente zingt Lied 898, vers 4. 
 
1. Ein feste Burg ist unser Gott,  Een vaste burcht is onze God, 
Ein gute Wehr und Waffen   een wal die ’t kwaad zal keren; 
Er hilft us frei aus aller Not,    zijn sterke arm houdt buiten schot 
Die uns jetzt hat betroffen.   wie zich niet kan verweren. 
Der altböse Feind,    De vorst van het kwaad, 
Mit Ernst er’s jetzt meint;   de aartsvijand staat 
Gross Macht und viel List    geharnast in ’t veld; 
Sein grausam Rüstung ist,    in list en in geweld 
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.   kan geen hem evenaren 
 
2. Mit unsrer Macht ist nichts getan,   Al onze macht is ijdelheid: 
Wir sind gar bald verloren;   wij gaan terstond verloren, 
Es streit’ für uns der rechte Mann,   wanneer de held niet voor ons strijdt 
Den Gott had selbst erkoren.’   die God heeft uitverkoren. 
Fragst du, wer der ist?    Zo Gij ’t nog niet wist: 
Er heisst Jesus Christ,    Jezus Christus is ’t, 
Der Herr Zebaoth,    de Heer van ’t heelal, 
Und ist kein andrer Gott,   die overwinnen zal, - 
Das Feld muss er behalten.    God zelf staat ons terzijde. 
 
 
Allen:  
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Gedeelten uit een brief uit 1943 van de kerken aan de Rijkscommissaris: 

De protestantsche en de roomsch-katholieke kerk in Nederland gevoelen 
zich genoopt zich nog eenmaal met diepen ernst tot u te richten, heer 
rijkscommissaris. Zij hebben zich meermalen tot u gewend met ernstig 
beklag over de voortschrijding van het onrecht tegenover het Nederlandse 
volk, waardoor ook de kerken zich diep getroffen voelen. (…)  
De kerken hebben, krachtens de haar vanwege Christus’ wege opgelegde 
roeping, haar stem te doen hooren, ook wanneer in het openbare leven de 
in het Evangelie verankerde beginselen worden aangetast. (...) 
De kerken hebben reeds gewezen op:  
de toenemende rechteloosheid; 
het ten doode vervolgen van Joodsche medeburgers; 
het opdringen van een levens- en wereldbeschouwing, die lijnrecht in strijd 
is met het Evangelie van Jezus Christus; 
den verplichten arbeidsdienst als nationaal-socialistisch opvoedings-
instituut; het aantasten van der vrijheid van het christelijk onderwijs; (…) 
Thans is daarbij gekomen het als slaven opjagen, grijpen en wegvoeren van 
duizenden jonge mensen. Door al deze handelingen is in toenemende mate 
het recht Gods geschonden. (..) 
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Om der wille van het recht Gods mag niemand eenige medewerking 
worden verleend aan daden van onrecht, omdat men zich daardoor aan dat 
onrecht mede schuldig maakt. 
Heer rijkscommissaris, het is in gehoorzaamheid aan haren Heer, dat de 
kerken dit woord tot U moeten richten; zij bidden God, dat Hij U in Zijn weg 
moge leiden tot herstel van het zoo ernstig geschonden recht in de 
uitoefening van de macht. 

 
D E   G E B E D E N 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk-in-Actie (zie de mededelingen) en de 2e is 
bestemd voor de instandhouding van de eredienst. 
 
Huub Oosterhuis’ vertaling van psalm 46 

God onze toevlucht en kracht. 

De aarde verandert. Hij niet. 
Bergen vallen in zee, 
zeeën razen en tieren. 

Maar Hij is een vaste burcht 
een stad op rotsen gevestigd 
in tuinen gespreid – 
blinkende stromen doorstromen Hem 
dwars door zijn midden. 

God onze toevlucht en kracht. 

Hij gaat iets doen, 
Hij is als morgenlicht 
met een groot voornemen op weg gegaan: 
einde oorlog. 

Hij heeft de stormwind bevolen 
alle wapentuig bijeen te waaien 
van waar ook ter wereld 
gigantische belten – 



11 
Hij steekt er de brand in: 
vreugdevuur, hoog laait het op 
diep dooft het uit 

einde oorlog. 

God onze toevlucht en kracht. 

Zingen:  (Staande) Slotlied 418: 1-4 met cantorij      

 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt 
meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 

4. God, schenk ons de 
kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

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

  
 
Orgelspel, “Ein feste Burg ist unser Gott”, BWV720 van J.S. Bach 
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M E D E D E L I N G E N  

 
U bent van harte uitgenodigd om elkaar bij de koffie of thee te begroeten in de 
ontmoetingsruimte naast de kerk. 
 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk-in-Actie:  

Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen 
hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat 
het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in 
Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, 
godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschaps-cursussen en zelfs 
voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel 
protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken 
gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. 
Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet 
alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, maar ook 
moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. 
Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een 
belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een 
land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn. 

 

Volgende week zondag 5 november, zal om 10:00 uur ds. Otto Sondorp voorgaan in 
de dienst. Er is dan ook weer kinderkerk. 
 
Op zaterdag 4 en zondag 5 november organiseert ‘Cultuur-in-de-Dorpskerk’ weer 
een expositie in het kader van De Kunstlijn. De kerk is open op zaterdag van 11:00 
tot 17:00 en op zondag 12:00 tot 17:00. Meer informatie vindt u in het kerkblad. 
 

 
De bijbelteksten zijn ontleend aan © NBG-vertalingen, Licentienummer liedboekonline is L12838 

UITNODIGING: Koffieochtend voor ouderen en belangstellenden 
PLAATS: Ontmoetingscentrum Dorpskerk 
TIJD: Donderdag 9 november a.s. Aanvang 10.15 uur 
ONDERWERP: Film over het verleden en heden van de Santpoortse kerk(en) 
 
Gerrit Out heeft een compilatie gemaakt en zal deze vertonen. 
Voor vervoer kunt u bellen met Fija Borst 5375071; Lenie Markerink 5376816; 
Sita v.d. Kaaij 5375358; Astrid Morren 5384366 of Marja Hirdes 5372259. 
De commissie nodigt u van harte uit! 


