
 
 

O R D E   V A N   D E   D I E N S T 
op zondag 16 januari 2022 

in de Dorpskerk te Santpoort 
Voorganger: ds. Gilda Polderman 

Organist: Elina Keijzer 
Lector: Han Wispelwey 

Ouderling van dienst: Hans Paap 
Liederen: Voorzanggroep 

 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 
 

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 
 

V: Mag het licht van Zijn vrede hier aanwezig zijn 
 
 
Zingen: Psalm 146c: 1 (voorzanggroep) 
 

1._ Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja!

 
 

Kyrie gebed  
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Zingen: : Psalm 146c: 5 en 6 (voorzanggroep) 
 
5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja! 
 
6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
 

 
H E T    W O O R D 
 
Licht voor de kinderen 
 

Gebed om de Geest  
 

Zingen: Lied 972: 7 en 8 
 
7. Gij Geest die woorden leven doet 
zodat ons oor het woord ontmoet 
waarmee Gij roept wat nog niet is, 
uw toekomst, uw geschiedenis, – 
 
8. ontsteek uw licht in onze geest, 
zodat ons hart verwonderd leest 
wat nog voor ’t oog verborgen ligt 
in uw bereik, in uw gezicht; 
 
 
Inleiding 
 
Eerste schriftlezing: Psalm 42 
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1Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten. 
2Zoals een hinde smacht 
naar stromend water, 
zo smacht mijn ziel 
naar U, o God. 
3Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen 
en voor God verschijnen? 
4Tranen zijn mijn brood, 
bij dag en bij nacht, 
want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ 
5Weemoed vervult mijn ziel 
nu ik mij herinner hoe 
ik meeliep in een dichte stoet 
en optrok naar het huis van God – 
een feestende menigte, 
juichend en lovend. 
6Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God, die mij ziet en redt. 
7Mijn ziel is bedroefd, 
daarom denk ik aan U, 
hier in het land van de Jordaan, 
bij de Hermon, op de top van de Misar. 
8De roep van vloed naar vloed, 
de stem van uw waterstromen – 
al uw golven slaan 
zwaar over mij heen. 
9Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 
’s nachts klinkt een lied in mij op, 
een gebed tot de God van mijn leven. 
10Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 
‘Waarom vergeet U mij, 
waarom ga ik gehuld in het zwart, 
door de vijand geplaagd?’ 
11Mij gaat door merg en been 
de hoon van mijn belagers, 
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want ze zeggen heel de dag: 
‘Waar is dan je God?’ 
12Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God, die mij ziet en redt. 
 
 
Zingen: Lied 42a (voorzanggroep) 
 

Refrein: 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
Zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe. 
Ik dorst naar God, de levende God. 
Ik dorst naar God, de levende God. 
 
1. Wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God? 
Ik heb geen brood dan tranen dag en nacht, 
en altijd weer hoor ik ze zeggen: ‘Waar blijft nu je God?’ 
 
2. God, geef mij vandaag en iedere dag 
een teken van liefde, dan zal ik voor U zingen 
tot diep in de nacht, zo lang ik besta, 
een lied voor de God van mijn leven. 
 
3. Maar waarom zo moedeloos, waarom opstandig? 
Ik zal wachten op God en eens zal ik Hem danken: 
Gij zijt mijn lijfsbehoud, Gij zijt mijn God. 
 
 
Tweede schriftlezing: Jona 2 
 
1De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat 
Jona in de buik van de vis. 2Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn 
God, te bidden: 
3‘In mijn nood riep ik de HEER aan 
en Hij antwoordde mij. 
Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp – 
U hoorde mijn stem! 
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4U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. 
Kolkend water heeft mij omgeven, 
zwaar sloegen uw golven over mij heen. 
5Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. 
Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. 
6Het water sneed mij de adem af. 
Muren van water hebben mij omgeven, 
met wier is mijn hoofd omwonden. 
7Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen, 
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. 
Maar U trok mij levend uit de dood omhoog, 
o HEER, mijn God! 
8Toen mijn levensadem mij verliet, 
riep ik U aan, HEER, 
en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel. 
9Zij die armzalige goden vereren, 
verlaten U, trouwe God, 
10maar ik zal mijn stem in dank verheffen 
en U offers brengen; 
mijn geloften los ik in. 
Het is de HEER die redt!’ 
11Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het droge. 
 
 
Zingen: Lied 155: 1, 2, 3 en 5 (voorzanggroep) 
 
1. Zijt Gij mijn God, 
ben ik uw mens nog, Here? 
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren, 
laat Gij mij over aan mijn lot? 
 
2. Geef toch een blijk 
van weten en vergeven! 
Ik roep U uit de diepten van het leven, 
de diepten van het dodenrijk. 
 
3. Gij zelf deed, Heer, 
mij weg van voor uw ogen. 
Red mij! de wat’ren zijn om mij bewogen, 
breng uit de zee mijn leven weer! 
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5. Ach Heer, geef licht 
wie viel in ongenade! 
Hoe lang vergeldt Gij ’t kwade met het kwade 
verhult Gij mij uw aangezicht? 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel: Uit partita Freu dich sehr o meine Seele van G. Böhm, 2 delen 
 
 
Zingen: Lied 155: 6, 7, 8 en 9 (voorzanggroep) 
 

6. Hebt Gij voorgoed 
wie U verliet verstoten, 
voor eeuwig achter mij de poort gesloten 
naar ’t leven en zijn overvloed? 
 
7. Zie mij weer aan, 
zie ’t zeewier om mijn slapen; 
moet dan de krans, Heer, voor mijn hoofd geschapen, 
verdorren en verloren gaan? 
 
8. Gij duldt het niet, 
Gij redt mij uit de golven; 
Gij hebt de dood zijn eigen graf gedolven, 
de wat'ren zijn uw grondgebied. 
 
9. Wie hel en dood, 
wie wind en water vrezen, – 
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens weer wezen! 
Ik maak uw naam op aarde groot. 
 

 
D E   G E B E D E N 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen  
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Zingen: Slotlied 422 (voorzanggroep) 
 
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

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

 
 
 
Orgelspel: Ciaconna in e, BuxWV 160 van D. Buxtehude 
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M E D E D E L I N G E N  

 
Toelichting bij de diaconale collecte 
Collecte Protestantse Kerk - Ondersteuning gemeenten 
Toerusting voor werkers in de kerk 
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. 
Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair 
werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal 
werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. 
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - 
met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
 
 
Uw giften voor Diaconie en Kerk kunt u online doneren.  
U kunt natuurlijk ook bijdragen via een overschrijving 
naar het rekeningnummer van onze Kerk en/of van 
onze Diaconie respectievelijk op 
IBAN NL37INGB0000119246 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Santpoort-Velserbroek, of IBAN 
NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie PG Santpoort-
Velserbroek, onder vermelding van 'collecte'. 
 
 
 
Volgende week zondag 23 januari gaat ds. Leon Rasser voor. 
 
  
KerkTV 
De kerkdienst wordt via YouTube live uitgezonden op het online-kanaal van 
‘Dorpskerk Dichtbij’.  
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. 
 
 
 
 
 
 
De bijbelteksten zijn ontleend aan © NBG-vertalingen, dan wel de Naardensebijbel.nl; Licentienummer liedboekonline is L12838 


