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

op zondag 24 oktober 2021 
in de Dorpskerk te Santpoort 

5e Zondag van de Herfst 
Voorganger: ds. Otto Sondorp 

Organist: Elina Keijzer 
Lector: Elly Kamkes 

Ouderling van dienst: Hans Paap 
 
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 zegt: Ik zal er zijn zoals Ik er zijn zal 
     die was, die is en die zal zijn 
G:  AMEN 
 

V: Mag het licht van Zijn vrede hier schijnen 
 

Zingen: Openingslied Psalm 121: 1, 2 en 4  
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2. Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 

U kunt weer gaan zitten 
Kyriegebed  
 

Zingen: Loflied 713: 1 en 2 
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2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 

aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

 
D E  S C H R I F T 
 

Licht voor de kinderen  
 

Gebed om het licht van de Geest  
 
Inleiding op de schriftlezingen 
 

1e Schriftlezing: De Wijsheid van Jesus Sirach 28: 17–22 
  
17        De slag van een zweep veroorzaakt een striem, 
           de slag van een tong breekt botten. 
18        Velen vallen door een snijdend zwaard, 
           maar niet zo veel als door een scherpe tong. 
19        Gelukkig is hij die daartegen beschermd is, 
           die niet is overgeleverd aan de woede van zo’n tong, 
           zijn juk niet hoeft te dragen 
           en er niet aan vastgeketend zit, 
20        want het juk van zo’n tong is van ijzer 
           en zijn boeien zijn van brons. 
21        De dood die hij brengt is een slechte dood, 
           het dodenrijk is vele malen beter. 
22        Maar over vromen heeft zo’n tong geen macht, 
           ze branden niet in zijn vlammen. 
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Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 3 
 

 
 

2. Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 

3. God is hem zegenrijk nabij, 
in ’t recht des Heren wandelt hij, 
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht 
en zoekt des Heren aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 

 
2e Schriftlezing: Jakobus 3 
 
1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons 
leraren een strenger oordeel te wachten staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet 
allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, 
die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden. 3 Paarden doen we 
een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf 
sturen. 4 En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, 
met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. 5 Zo 
is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen!  
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Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. 6 Onze 
tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in 
brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het 
leven in brand, met vuur uit de Gehenna. 7 De mens heeft alle mogelijke 
soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en 
zeedieren, 8 maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onbereken-
bare kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met onze tong zegenen we onze Heer en 
Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn 
evenbeeld. 10 Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch 
niet goed zijn, broeders en zusters? 11 Laat een bron soms uit eenzelfde ader 
zoet en bitter water opwellen? 12 Of kan een vijgenboom olijven voort-
brengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water. 
13 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het 
daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze 
zachtmoedigheid. 14 Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of 
egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid 
geweld aandoen. 15 Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, 
ongeestelijk, demonisch. 16 Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde 
en allerlei kwaad hoogtij. 17 De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles 
zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en 
brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18 Waar in 
vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die 
vrede stichten. 
 
Zingen: Lied 339 a 

 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, BWV 1115 van J.S. Bach 
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Zingen: Lied 846: 1 en 2 
 

 
 

2. ‘Ik wil aan de mensen onthullen 
wat waar is, edel en goed. 
En allen die luisteren, zullen 
mij volgen, ’t licht tegemoet. 

Het recht zal op aarde geschieden 
en vrees en geweld zullen vlieden 
waar ik het leven behoed. 
 

 
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. 
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Zingen: Slotlied: 423 
 

 
 

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
 
Zegen 
 
Allen zingen bevestigend: 

  
 
 
Orgelspel: Echofantasie in a van J.Pzn. Sweelinck 
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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. U heeft dus de mogelijkheid om apart te 
geven voor de Diaconie en onze Kerk.  

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken buiten op het binnenplein. Iedereen is 
natuurlijk van harte uitgenodigd, maar afstand bewaren blijft geboden. 
 

Volgende week zondag 31 oktober om 10.00 uur gaat ds. Wim Brouwer voor.  
 
Let op, volgende week zondag gaat ook de Wintertijd weer in. 
 
Zondag 7 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Zoals gebruikelijk zullen 
er ook weer goederen worden ingezameld t.b.v. de Voedselbank. 
Meer informatie ontvangt u via de komende Nieuwsbrief. 
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