
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

O R D E   V A N   D E   D I E N S T 
op zondag  9 mei 2021 

in de Dorpskerk te Santpoort 
 

Voorganger: ds. Jan Seeleman 
Organist: Elina Keijzer 

                             Lector: Gurie Stijnman 
 

Welkom door de ouderling van dienst. 
 
D E    V O O R B E R E I D I N G 
 
V: We zijn stil voor de Geest van de Barmhartige die alles nieuw maakt 
 
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:  Mag het licht van Zijn vrede hier aanwezig zijn 
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Zingen:  Psalm 66 : 1 en 3 

 
 

 
3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 

 
Kyrie gebed  
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Glorialied lied 657 

 
 

2. Al is mijn stem gebroken,   /   mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen   /   draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen   /   of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen   /   heeft mij aan ’t licht getild. 
 
3. Het donker kan verbleken   /   door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen:   /   zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken  /   aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent  /   dit lieve leven lang. 
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen  /  door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven  /  om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten,  /  het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten   /  het komend bruiloftsfeest. 
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H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen  
 
Gebed om de Geest 
 
Inleiding 
 
Eerste schriftlezing: Jesaja 45 : 15 t/m 19 

15En: ‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, 
de God van Israël, die redding brengt.’ 
16 De ambachtslieden met hun godenbeelden 
staan te schande en worden gehoond,  
ze worden samen te schande gemaakt. 
17Maar Israël wordt door de HEER gered, hij brengt redding voor eeuwig. 
Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, 
in alle eeuwigheid niet. 
18Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – hij is God! –, 
die de aarde gemaakt en gevormd heeft 
en die haar heeft gegrondvest –  niet als chaos schiep hij de aarde, 
maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: 
Ik ben de HEER, er is geen ander. 
19Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, 
ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: ‘Zoek mij in de chaos.’ 
Nee, ik ben de HEER, al wat ik zeg is rechtvaardig, 
wat ik aankondig is waarachtig. 

 
Lied 283 

 
 



 
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 

 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
5. Die ons naam voor naam wilt 
noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
Tweede Schriftlezing :Johannes 15 : 9 t/m 17 

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn 
liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me 
ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb 
liefgehad. 13 
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn 
mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, 
want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, 
omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt 
heb. 16 
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen 
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in 
mijn naam vraagt, zal hij je geven. 
 17  Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 

Zingen: lied 339 a 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel: ‘Vater unser im Himmelreich’ van G. Böhm 
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Zingen: Lied 754 

 
 

2. God almachtig boven mate, 
die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in ’s hemels paradijzen 
wij U zien van oog tot oog. 

 

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn, 
tot wij eeuwig bij U wonen, 
schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht. 
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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 
 
Zingen: Slotlied 827 

 
 
2. God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
3. Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 
 
4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 

 
W E G Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
 
Voorganger: AMEN 
 
Orgelspel: Praeludium en Fuga in e-moll BWV 533 van J.S. Bach 
  



8 
 

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

 
Collecte 
De Diaconale collecte is deze zondag bestemd voor Kerk in Actie, en wel: 
NOODHULP - Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen  

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de 
meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles 
achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken 
in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende 
manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen 
bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen 
sterker. 

 
U kunt ook uw collectebonnen in de brievenbus doen bij: 
- Hans van Alten, Schoener 87, Velserbroek 
- of bij Gerrit Out, Kruidbergerweg 79, Santpoort. 
U kunt ze ook opsturen naar het Kerkelijke Bureau, Burg. Enschedélaan 65, 2071AT 
Santpoort. Als u er niets bijzet worden de bonnen 50/50 verdeeld over de Diaconie 
en de Kerk. 
U kunt natuurlijk ook bijdragen via een overschrijving op IBAN 
NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek, onder 
vermelding van 'collecte' 

 
Kerkdiensten in de komende weken 
Op Hemelvaart, a.s. donderdag 13 mei 10:00 uur, gaat ds. Barbara de Groot voor 
vanuit de Dorpskerk. Op zondag 16 mei 10:00 uur gaat ds. Jessa van der Vaart voor 
vanuit het Kruispunt. Beide diensten zijn niet toegankelijk voor kerkleden en alleen 
via ons YouTube kanaal mee te beleven, zie www.pg-spvb.nl 
 

Vanaf 23 mei, Pinksteren, hopen we weer wekelijks 
erediensten met kerkgangers te houden in zowel de Dorpskerk 
als het Kruispunt. Mits de ontwikkelingen het toelaten. 
U krijgt hierover bericht via de nieuwsbrief en via de website, 
en de liturgie van 16 mei. 
 


