
 
O R D E   V A N   D E   D I E N S T 
op zondag 28 november 2021 
in de Dorpskerk te Santpoort 

1e zondag van de Advent 
Voorganger: ds. Jan Seeleman 

Organist: Elina Keijzer 
Lector: Els Kamerbeek 

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: Laten wij een moment stil zijn 
 

Stilte 
 

Aandacht liturgisch bloemstuk 
"Gedroogde grassen, 
als stralen van de zon 
-Morgenlicht- 
vol verwachting". 
 

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:  Openingslied Psalm 145: 1 en 2 
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2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wonderen die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

U kunt weer gaan zitten 
 
Inleidende woorden 
 

Kyrie gebed, afgesloten door een gezamenlijk gezongen Kyrie eleison:  
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Zingen: Lied van de Tien Woorden: 310 

 
 

2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren  
wie drift bemint wordt ziende blind. 

 
4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 

5. Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 

 

H E T    W O O R D 
 

Licht voor de kinderen 
 

Gebed om de Geest  
 

Inleiding op de schriftlezingen  
 

Eerste schriftlezing: Deuteronomium 10: 12 - 22 
12Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u 
ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem 
met hart en ziel dient 13en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, 
naleeft; dan zal het u goed gaan. 14De HEER, aan wie de hoogste hemel toebehoort, 
en de aarde met alles wat daarop leeft, 15heeft toch alleen voor úw voorouders 
liefde opgevat en u, hun nazaten, verkozen boven alle volken, en zo is het nog 
steeds. 16Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig.  
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17Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de sterke, de 
ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onom-
koopbaar; 18Hij verschaft weduwen en wezen recht, bewijst vreemdelingen zijn 
liefde door hen van voedsel en kleding te voorzien. 19Ook u moet vreemdelingen 
met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. 
20Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien Hem, wees Hem toegedaan en zweer 
alleen bij zijn naam. 21Zing zijn lof, Hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien 
welke grootse, indrukwekkende daden Hij voor u heeft verricht: 22met zeventig 
personen trokken uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft Hij u zo talrijk 
gemaakt als de sterren aan de hemel! 
 
Zingen: Psalm 68: 7 
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Tweede schriftlezing: Lucas 1: 5 - 14 
5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en 
tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van 
Aäron. 6Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, 
geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7Ze hadden geen kinderen, 
want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 8Toen de afdeling 
van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens 
het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het 
reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde 
menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens 
verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het 
reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd 
door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je 
gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem 
Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen 
zich over zijn geboorte verheugen.  
 
Zingen: Acclamatie  Lied 339 a 

 
 

Uitleg en verkondiging  
 

Orgelspel: Nun komm der heiden Heiland BWV 599 van J.S. Bach 
 

Zingen: Lied 459: 1, 2, 3 en 4 
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2. Een koning bij de gratie Gods, 
het onrecht breekt hij en de trots 
van die grootspreken in hun waan 
en kleinen naar het leven staan. 
 
4. Een riet dat buigt in weer en wind, 
zo is mijn knecht, een mensenkind; 
 

3. Hij is geen schreeuwer in de straat, 
geen holle klank, geen potentaat, 
de roep van zijn verlossend woord 
wordt in het verste land gehoord. 
 
wat is geknakt, verbreekt hij niet, 
zijn adem heelt gelijk een lied. 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Mededelingen 
 

Zingen: Slotlied 433: 1, 3 en 5 
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3. Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 

 
5. Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 

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

Allen zingen bevestigend: 

 
 
Orgelspel: Christus, der ist mein Leben van J. Pachelbell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Coronamaatregelen 
De stoelen staan weer op 1,5 meter afstand. Een mondkapje is verplicht als u naar of 
van uw plaats gaat. Bij het uitgaan van de kerk zal de koster aanwijzingen geven om 
de kerk te verlaten. 
 

Toelichting bij Liturgisch bloemstuk 
Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is 
nog maar klein. We gebruiken voor de stralen gedroogde grassen. Voor de schikking 
ligt een in wol en linnen verpakte vrucht, geweven als een mantel veilig en 
beschermd. Het moet nog tot bloei komen. 
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Koffiedrinken na afloop 
U bent bij het koffiedrinken van harte welkom, maar de kerkenraad heeft onlangs 
besloten dat we er dan vanuit gaan dat u bent gevaccineerd. 
Op deze manier beschermen we u en elkaar. 
 

Volgende week zondag zal Jessica Burger, na het belijden van haar geloof,  

worden gedoopt. Ds. Gilda Polderman zal dan voorgaan. 

Bij de uitgang staan twee collecte-potten voor uw giften voor Diaconie en Kerk 

De diaconale collecte van deze zondag is voor Kerk in Actie - project K021262 
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. 
 
Kerk TV 
De kerkdienst wordt vanaf heden direct uitgezonden op het online kanaal van 
‘Dorpskerk Dichtbij’ op YouTube. Op onze website www.dorpkerksantpoort.nl of 
www.pg-spvb.nl kunt u de link vinden.  
De uitzendingen zijn ook na afloop van de dienst op onze website terug te kijken. 
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