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

 
Voorganger: ds. Gilda Polderman  

Organist: Elina Keijzer   -   Lector: Coba Slings 
M.m.v. de cantorij o.l.v. Elina Keijzer 

 
 
 

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 
 
 
Stilte 
 
 
Tekst bij het liturgisch bloemstuk “Johannes doopte 

met Levend water, 
in het morgenlicht 
vol van 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 LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V  Wees gegroet in Zijn naam:  Die was, Die is en Die komt 
G:  AMEN 
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Zingen:  Psalm 23c : 1, 2 en 5 

 
 
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag.    U kunt weer gaan zitten 
 
 
Kyrie gebed, afgesloten door het gezongen Kyrië, lied 301k 

(I) = Cantorij, (II) = allen 
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Woord van bemoediging 
 
Zingen: ‘Morning has broken’ 
 

Cantorij  Morning has broken like the first morning 
Blackbird has spoken like the first bird 
Praise for the singing, praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the world 
 

Allen Sweet the rains new fall, sunlit from Heaven 
Like the first dewfall on the first grass 
Praise for the sweetness of the wet garden 
Sprung in completeness where His feet pass 
 

Cantorij Mine is the sunlight, mine is the morning 
Born of the one light, Eden saw play 
Praise with elation, praise every morning 
God's recreation of the new day 
 

Allen Morning has broken like the first morning 
Blackbird has spoken like the first bird 
Praise for the singing, praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the world 
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H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen 
 
Zingen: ‘Advent is dromen…’ (H. Lam)  
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Gebed om de Geest  
 
Inleiding 
 
Eerste schriftlezing: Psalm 139:  1 - 6  

1Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
2U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten. 
3Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
4Geen woord ligt op mijn tong, 
of U, HEER, kent het ten volle. 
5U omsluit mij, van achter en van voren, 
U legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals U mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 

 
Tweede schriftlezing: Marcus 1: 1 – 8 

1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: 
‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, 
hij zal Je een weg banen. 
3Een stem roept in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden!”’ 
 
4En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de 
woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te 
laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. 5Alle 
inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich 
door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden 
beleden. 6Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar 
met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde 
honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is 
dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de 
riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt 
met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 
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Zingen: lied 456b: 1 en 8 
 

 
 

8. Volk uitverkoren 
om in het licht te staan, 
een kind wordt u geboren, 
Messias is zijn naam. 
Kind ons geboren, 
jouw licht zal met ons gaan. 

 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel ‘Magnificatfuga primi toni’ van J. Pachelbell 
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Zingen: lied 887 

 
 
2. Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
 
3. Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 

 
 
D O O P   E N   B E L I J D E N I S 
 
-Inleidend woord 
 
-Gedicht: ‘Als ik weet’ (Toon Hermans) 
 

Als ik weet 
dat er een almachtige God is 
die mij liefheeft 
en zich over mij ontfermt, 
hoe zou ik dan 
bekommerd kunnen zijn 
of ongerust? 
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-Cantorij: ‘The Rose’ (Bette Midler) 
 

Some say love, it is a river 
That drowns the tender reed 
Some say love, it is a razor 
That leaves your soul to bleed 
Some say love, it is a hunger 
An endless aching need 
 
 
 
 
 
I say love, it is a flower 
And you, its only seed 
It's the heart, afraid of breaking 
That never learns to dance 
It's the dream, afraid of waking 
That never takes the chance 
It's the one who won't be taken 
Who cannot seem to give 
And the soul, afraid of dying 
That never learns to live 
 
 
 
When the night has been too 
lonely 
And the road has been too long 
And you think that love is only 
For the lucky and the strong 
Just remember in the winter 
Far beneath the bitter snows 
Lies the seed that with the sun's 
love 
In the spring becomes the rose 
 

Sommigen zeggen: liefde, dat is een 
rivier 
Die het tere riet verdrinkt 
Sommigen zeggen: liefde, dat is een 
scheermes 
Dat je ziel bloedend achterlaat 
Sommigen zeggen: liefde, dat is een 
honger; Een eindeloos pijnlijke 
behoefte 
 
 
Ik zeg: liefde, dat is een bloem 
En jij haar enige zaad 
Het is het hart bang om te breken 
Dat nooit leert dansen 
Het is de droom bang om te ontwaken 
Die nooit een kans neemt 
Het is diegene die niet genomen kan 
worden 
Die lijkt niet te kunnen geven 
En de ziel bang om te sterven 
Die nooit leert om te leven 
 
 
Als de nacht te eenzaam is geweest 
En de weg te lang 
En je denkt dat liefde alleen 
Voor de gelukkige en de sterke is 
Onthoud gewoon dat in de winter diep 
onder de sneeuw 
Het zaad ligt 
Dat met de liefde van de zon 
In de lente een roos wordt 
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-Geloofsbelijdenis door de gemeente 
 
-Vragen aan Jessica: 
 
* Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser.  
* Wil je Jezus Christus volgen, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer. 
* Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt. 
* En verlang je met de gemeente, verenigd rondom Schrift en Tafel,  
   de Heer te dienen in de opbouw van zijn kerk en de komst van zijn Rijk. 
 
-Gebed en doop 
 
-We zingen Jessica staande toe lied 416: 1 en 2 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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D E   G E B E D E N 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten. 
 
Zingen: lied 416: 3 en 4 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
W E G Z E N D I N G   E N   Z E G E N 
 
Allen zingen bevestigend: 

  
 
Orgelspel ‘Magnificat VIII toni’ van H. Scheidemann 
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M E D E D E L I N G E N  

 
Hartelijk welkom in deze belijdenis - en doopdienst.  

Er is ook kindernevendienst. 
U bent bij het koffiedrinken van harte welkom, er is ook een traktatie.  
De kerkenraad heeft onlangs besloten dat we er dan vanuit gaan dat u bent 
gevaccineerd. Afstand houden is noodzakelijk!   
Op deze manier beschermen we u en elkaar. 

 

Toelichting bij Liturgisch bloemstuk 
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het 
dopen van Jezus. De opkomende zon is groter geworden.  Er zijn meer stralen 
en ze zijn ook iets langer. Voor de schikking een Jacobsschelp met daarin een 
brandend lichtje: dopen met licht. 

 
Volgende week zondag 12 december, zal ds. Robert Jan ten Have voorgaan. 

De diaconie-collecte is deze zondag voor de opvang en scholing van kwetsbare 

kinderen in Rwanda:  Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel 

kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor 

deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ 

en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids 

zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en 

helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, 

medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op 

scholen en in kerken. 

 
 
 

De bijbelteksten zijn ontleend aan © NBG-vertalingen, dan wel de Naardensebijbel.nlLicentienummer liedboekonline is L12838 

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. 

 

KerkTV 
De kerkdienst wordt sinds 21 november 
ook 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. 
 


