
O R D E   V A N   D E   D I E N S T 
op zondag 17 oktober 2021 

in de Dorpskerk te Santpoort 
Voorganger: ds. Gilda Polderman 

Organist: Elina Keijzer 
Lector: Els Kamerbeek 

Ouderling van dienst: Els Kamerbeek 
 

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 Die komt 
G:  AMEN 
 

Zingen: Psalm 62: 1 en 5 
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5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen.

 

U kunt weer gaan zitten 
Kyrie gebed 
 

Zingen: Lied 207 

 
 

2. O Christus, schone morgenster, 
wees met uw gunst ons hart niet ver; 
steek al uw lichten in ons aan, 
dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

3. Drijf uit, o licht, wat duister is, 
behoed ons hart voor ergernis, 
voor blindheid en voor schand' en schuld; 
houd niet uw glans voor ons verhuld, 

 

4. opdat wij wand'len als bij dag 
en, kome wat er komen mag, 

staan vast in het geloof, o Heer, 
van U verlaten nimmermeer. 

 

Bemoediging en aansporing 
 

Zingen: Psalm 119: 12      
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H E T    W O O R D 
 

Licht voor de kinderen 
 

Gebed om het licht van Gods geest 
 

Zingen: ‘Woord dat ons oproept om te leven’ (Melodie Lied 601) 
 

Woord dat ons oproept om te leven 
woord van de Heer, dat leven geeft. 
Licht dat aan ieder is gegeven 
die in het spoor van Jezus leeft. 
Dat woord wil licht zijn op de wegen 
die mensen gaan - hun leven lang. 
Dat woord komt telkens ons weer tegen 
houdt ons geloven aan de gang. 

Woord dat ons oproept echt te leven 
woord van de Heer dat leven is, 
veelkleurig licht, wil ons omgeven 
dan krijgt ons leven beter zicht. 
Veelstemmig woord, wij willen horen 
wat U ons nu te zeggen heeft. 
Laat ons opnieuw worden geboren 
opdat een ieder van ons leeft. 

 

Inleiding 
 

Schriftlezing: Ester 6 

6 1Die nacht kon de koning niet in slaap komen. Daarom gaf hij bevel de kronieken 

te brengen, het boek met de gedenkwaardige gebeurtenissen van het rijk. Daaruit 

liet hij zich voorlezen. 2Op zeker moment kwam men bij het gedeelte waarin stond 
dat Mordechai iets had onthuld over Bigtan en Teres, twee eunuchen die de koning 
als lijfwacht dienden, en wel dat zij een plan hadden beraamd om koning Ahasveros 

om het leven te brengen. 3‘Welk eerbewijs of welke onderscheiding is daarvoor aan 
Mordechai gegeven?’ vroeg de koning. ‘Er is hem niets gegeven,’ antwoordden zijn 

kamerdienaars. 4Daarop vroeg de koning: ‘Is er iemand in de hof?’ Nu was Haman 
zojuist in de buitenhof van het paleis gekomen om de koning te zeggen dat hij 
Mordechai aan de paal moest hangen die Haman voor hem had laten 

klaarzetten. 5Zijn kamerdienaars antwoordden dus: ‘Ja, Haman staat in de hof te 

wachten.’ ‘Laat hem binnen,’ zei de koning. 6Toen Haman binnengekomen was, 
vroeg de koning hem: ‘Wat moet er gedaan worden als de koning iemand eer wil 
bewijzen?’ Haman dacht bij zichzelf: Aan wie zou de koning meer eer willen 

bewijzen dan aan mij? 7En hij antwoordde de koning: ‘Als de koning iemand eer wil 

bewijzen ... 8Er zou een koninklijk gewaad moeten worden gehaald dat de koning 
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zelf heeft gedragen en een paard waarop de koning zelf heeft gereden en dat een 

koninklijke kroon op het hoofd heeft. 9Dat gewaad en dat paard moeten worden 
toevertrouwd aan een van de rijksgroten van de koning, aan iemand die tot de adel 
behoort. En die moet dan degene aan wie de koning eer wil bewijzen het gewaad 
omhangen, hem op het paard over het stadsplein laten rijden en, voor hem uit 
gaand, roepen: “Dit valt eenieder ten deel aan wie de koning eer wil 

bewijzen!”’ 10Daarop zei de koning tegen Haman: ‘Haal snel het gewaad en het 
paard waarover u hebt gesproken en handel op de voorgestelde manier met de 
Jood Mordechai, die dienstdoet in de Koningspoort. Laat niets van wat u hebt 

voorgesteld achterwege.’ 11Haman haalde het gewaad en het paard, hing 
Mordechai het gewaad om en liet hem over het stadsplein rijden. En terwijl hij voor 
hem uit ging, riep hij: ‘Dit valt eenieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen!’ 
12Mordechai ging hierna terug naar de Koningspoort. Maar Haman haastte zich naar 

huis, treurend, het hoofd bedekt. 13Aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden 
vertelde hij wat hem was overkomen. Zijn raadgevers en zijn vrouw zeiden daarop 
tegen hem: ‘Als die Mordechai, van wie je nu voor het eerst hebt verloren, tot het 
Joodse volk behoort, kun je niet tegen hem op; je zult het volledig van hem 
verliezen.’ 
14Ze waren nog niet uitgesproken of daar waren de eunuchen van de koning al, die 
Haman zo snel mogelijk naar het feestmaal brachten dat Ester had bereid. 
 
Zingen: Psalm 72: 4 en 7 
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7. Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer.

Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel: “Liebster Jesu wir sind hier” van J.S. Bach. 
 
Zingen: Lied 974: 1, 3, 4 en 5 
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3. Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 

4. Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan.

 

5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 

Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint.

 

D E   G E B E D E N 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader:  
 

Zingen: Lied 370 

 
 

2. Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 

3. Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer 
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid. 
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Mededelingen door de Ouderling van Dienst 
 

We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten. 
 

Zingen: Lied 799: 1 en 2 

 

 
 

W E G Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
 

Allen zingen bevestigend: 

  
 

 
Orgelspel: Dorische toccata van J.S. Bach 
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CORONA-RICHTLIJNEN - voor uw gezondheid en van anderen 
 

- Omdat de richtlijnen verruimd zijn, staan de stoelen in het midden dichter bij 
elkaar dan voorheen. 

- Als u dat wilt kunt u nog steeds op afstand zitten, in de zijvakken staan de 
stoelen nog steeds uit elkaar 

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

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

Bij de uitgang staan twee collecte-potten, voor de Diaconie-collecte en de Kerk.  
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. Iedereen is natuurlijk van harte 
uitgenodigd. Houdt u er s.v.p. rekening mee om nog steeds gepaste afstand van 
elkaar te houden.  
 

Volgende week zondag 24 oktober om 10.00 uur gaat ds. Otto Sondorp voor, hier in 
de Dorpskerk.  
 

De activiteitencommissie nodigt u uit voor een gesprek met lunch of een lunch met 
gesprek op donderdag 21 oktober 2021 om 11.30 uur. Ds. Gilda Polderman zal een 
inleiding voor ons voorbereiden, zij is dan zelf een weekje afwezig. 
Als u elkaar weer eens graag bij een lunch wilt ontmoeten en hierbij graag aanwezig 
wilt zijn geeft u zich dan op bij Fija Borst (023-5375071) of Marja Hirdes (06-18203386). 
 

Diaconiecollecte - Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria?  
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in 
gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare 
school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met de christelijke organisatie 
PEN helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te 
doorbreken.  Via bijbelclubs krijgen kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar de 
christelijke levensvisie mee. De clubleiding gaat een blijvende persoonlijke band met 
de kinderen aan, zodat zij er niet alleen voorstaan in hun leven. Iedere week geven 
de medewerkers bijbellessen op drie basisscholen in Pretoria. De weekend- en 
vakantiekampen halen de kinderen en jongeren uit hun dagelijkse omgeving. Ze leren 
sociale vaardigheden, ze leren elkaar te vertrouwen en samen te werken. Veel 
jongeren hebben thuis geen internet en geen plek om huiswerk te maken. Bij PEN 
kunnen jongeren terecht. Tachtig jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding. 
Hun vorderingen op school worden gevolgd. Twee keer per jaar kunnen 
examenkandidaten naar een studiekamp om zich volledig te kunnen voorbereiden 
op hun examens. Uw steun brengt licht in het bestaan van meer dan duizend 
kansarme jongeren uit Pretoria. 
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