
 

 

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

op zondag 13 juni 2021 
in de Dorpskerk te Santpoort 

Voorganger: ds L.J. Rasser 
Organist: Elina Keijzer 

M.m.v. de voorzanggroep 
Lector: Elly Kamkes 

 
 

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 92: 1 en 2 
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 
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2 Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 

U kunt weer gaan zitten 
 
Inleidende woorden 
 
Kyrie gebed 
 
Zingen: Loflied 150a : 1 en 3 
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen  
 
Gebed om de Geest 
 
Inleiding op de schriftlezingen 
 
Eerste schriftlezing: Psalm 92: 2 - 10 
2 Het is goed de HEER te loven, 
uw naam te bezingen, Allerhoogste, 
3 in de morgen te getuigen van uw liefde 
en in de nacht van uw trouw, 
 
4 bij de klank van de tiensnarige harp 
en bij het ruisend spel op de lier. 
5 U verheugt mij, HEER, met uw daden, 
ik juich om wat uw hand verricht. 
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6 Hoe groot zijn uw daden, HEER, 
hoe peilloos diep uw gedachten. 
7 Het dringt tot de dommen niet door 
en dwazen kunnen het niet vatten: 
 
8 dat de wettelozen als onkruid gedijen 
en de onrechtvaardigen bloeien 
alleen om te worden verdelgd, voor altijd. 
 
9 U, HEER, bent eeuwig verheven, 
10 maar uw vijanden, HEER, 
uw vijanden gaan te gronde 
en wie onrecht doen, worden verstrooid. 
 
Zingen: Psalm 92: 4 
4 Hoe diep zijn uw gedachten! / Geen dwaas die dat verstaat: 
als onkruid groeit het kwaad; / hoe lang zult Gij nog wachten? 
Zie toch, aan alle zijden, / plant zich het onrecht voort, 
het bloeit haast ongestoord, / niemand komt tussenbeide. 
 
Tweede schriftlezing: Marcus 4: 26 - 34 
26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit 
op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt 
en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, 
eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het 
graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke 
gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, 
het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na 
het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote 
takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor 
zover ze die konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar 
wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. 
 
Zingen: Acclamatie Lied 339a 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
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Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel (O Herre Gott, Vater in Ewigkeit van J.M. Bach) 
 
Zingen: Lied 923 
1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote 
boom ontstond. 
 
2 Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen 
om je heen. 
 
3 Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit 
boven de haat. 
 
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 
 
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten. 
 
Zingen: Slotlied 467 - Liedboek voor de Kerken 1973 
 
1 O eeuwige Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grondloze oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

2 O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder ’t stormen rustig sliep 
en wandelde over ’t schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee!



 

 

3 O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij ’t geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
 

4 O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de broeders, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van ’t geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid. 

W E G Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
 
Allen zeggen bevestigend: 
  
AMEN! 
 
Orgelspel (Fanfare van J. Lemmens) 
 
 
 
=== 000 ===
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CORONA-RICHTLIJNEN - voor uw gezondheid en van anderen 

 

- Dringend verzoek om een mondkapje te dragen bij in- en uitgaan van de 
kerk. Op uw plaats kunt u hem afdoen. 

- Denk eraan om afstand te houden van elkaar! In de kerk maar ook op het 
plein. 

- U bent verplicht uw handen bij de ingang te desinfecteren. 

- Als u ziekteverschijnselen heeft, verkouden bent, blijft u dan thuis. 

- Houdt u zich aan de aanwijzingen bij het binnenkomen, begeleiden naar uw 
plaats en bij het verlaten van de kerk. Er zijn geen vrije plaatsen. 

- U wordt verzocht om aan het einde van de dienst uw plaats niet direct te 
verlaten, maar even te wachten op instructie/begeleiding door de koster. 

- In de dienst worden er overzichtsfoto’s gemaakt van de aanwezigen. Op 
deze manier kunnen we achteraf achterhalen wie er aanwezig was. 

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

 
In deze dienst zingen wij nog niet. De voorzanggroep zingt vanaf het balkon de 
liederen. Tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd. Bij de uitgang staat een 
grote pot voor een gezamenlijke collecte van de Diaconie en de Kerk. De opbrengst 
wordt 50/50 verdeeld. 

Collectedoel van de Diaconie-collecte - Kerk voor het dorp  

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine 
geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn 
in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen 
zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het 
dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. 
Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar. 

 
Volgende week zondag 13 juni om 10.00 uur gaat Ds. Juup van Werkhoven voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koffiedrinken 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken op het binnenplein. Vandaag wordt 
hiermee als proef begonnen. Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd, maar 
afstand bewaren blijft geboden. 
 
 
De bijbelteksten zijn ontleend aan © NBG-vertalingen, dan wel de Naardensebijbel.nl; Licentienummer liedboekonline 

is L12838 


