Duinzichtkerk, zondag 10 januari 2021

Bestorming Capitol, 6 januari 2021

Opgang
Orgelspel Herr Christ, der einig Gotts Sohn, Heinrich Scheidemann
(1596-1663)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Lied 527 : 1, 2, 3

staande

Aansteken van de kaarsen
Ouderling:

Onze hulp is in de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
O HEER, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons Uw stem horen
en Uw liefde ervaren
Amen

Lied 527 : 4, 5

Voorganger:

Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.

Vredegroet
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus.
gemeente gaat zitten

Gebed van Opgang
Lied: 119a : 1, 3, 4

Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: Palm 1 (vertaling Karel Deurloo)
1)

2)

Geluk voor degene
die niet gaat in de raad der boosaardigen
op de weg van de zondaars niet staat
in het samenzitten van de spotters niet zit.
máár wiens welbehagen in de tora van JHWH is
in zijn tora mediteert hij dag en nacht.

3)

Hij is als een boom geplant aan waterstromen
die zijn vrucht geeft op zijn tijd
waarvan het loof niet verwelkt
alles wat hij doet gelukt.

4)

Zo niet de boosaardigen;
zij zijn als kaf dat de wind voortjaagt.
Daarom houden de schoften geen stand in het gericht
noch de zondaars in de gemeenschap van de rechtvaardigen.
Want JHWH kent de weg van de rechtvaardigen,
de weg van boosaardigen vergaat.

5)
6)

Intermezzo ‘Arioso’ Cantate BWV 156, J.S. Bach (1685 – 1750)
Evangelielezing: Lukas 2 : 39 – 52
39) En toen zij alles hadden volbracht
volgens de thora van de Heer,
keerden zij terug naar Galilea,
naar hun stad Nazaret.
40) De jongen groeide op
en werd vol kracht en wijsheid,
en Gods genade was op hem.
41) Zijn ouders gingen elk jaar naar Jeruzalem
voor het feest van Pascha.
42) En toen het geschiedde, na twaalf jaar,
dat zij opgingen volgens de gewoonte van het feest
43) en de dagen ten einde waren
en zij terugkeerden,
dat Jezus, de jongen, in Jeruzalem achterbleef.
En zijn ouders wisten het niet.

44) Zij meenden dat hij in het reisgezelschap was,
gingen de weg van één dag
en zochten hem bij de verwanten en de bekenden.
45) Toen zij hem niet vonden,
keerden terug naar Jeruzalem,
om hem te zoeken.
46) En het geschiedde
na drie dagen
dat zij hem vonden in de tempel,
waar hij zat in het midden van de leraren,
naar wie hij hoorde,
en aan wie hij vragen stelde.
47) Allen die hem hoorden waren verbaasd
over zijn inzicht en over zijn antwoorden.
48) Toen zij hem zagen, waren ze in verwarring
en zijn moeder zei tot hem:
Kind, wat doe jij zo met ons?
Zie, je vader en ik hebben met smart naar jou gezocht.
49) Hij zei tot hen:
Waarom hebben jullie mij gezocht?
Wisten jullie dan niet dat ik zijn móet in de dingen van mijn Vader?
50) Maar zij verstonden het woord dat hij tot hen sprak niet.
51) Hij daalde met hen af en kwam naar Nazareth
en onderwierp zich aan hen.
En zijn moeder bewaarde alle woorden in haar hart.
52) En Jezus groeide in wijsheid, gestalte en genade
voor God en mensen.
Intermezzo “Prélude’ uit 8 Duo’s voor viool en cello, op. 39, R. Glière
(1875 – 1956)
Verkondiging

Intermezzo ‘Berceuse’ uit 8 Duo’s voor viool en cello, op 39, R. Glière
(1875 – 1956)
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte: Haastu
Geven in contanten
Na afloop van de dienst kunt u in contanten geven. Bij de uitgangen
staan twee dozen waarin u uw gift voor de eerste en de tweede collecte
kunt deponeren.
Geven met uw smartphone
Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u met uw
smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de Givt-app openen en voor
de 1e en 2e collecte een bedrag invullen.
Geven via overschrijving
U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Beheersstichting
Duinzichtkerk/Vredeskapel, onder vermelding van het collectedoel.
Het rekeningnummer is NL69 INGB 0000 2461 28.
De kinderen komen terug uit de kinderkring.

Voorganger:

dankgebed

Diaken:

voor de nood van de wereld

voorganger:

gebed voor de gemeente

stil gebed
gebed des Heren
Gemeente gaat staan

(U kunt ingetogen meespreken)

Slotlied:

528 : 1, 2, 3, 4, 5

Zegen
U wordt verzocht na de zegen te gaan zitten en op aanwijzing van een lid
van de commissie van ontvangst onder orgelspel via dezelfde deur
waardoor u bent binnengekomen, de kerk te verlaten.
Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Gerrit van Straalen
Diaken: Rein Willems
Orgel/piano: Gert Boersma
Zang: Marga Boelens, Jacolien Woelderink, Bernard Woelderink
Intermezzo
> Zondag spelen voor u de jonge en ambitieuze Kaja Majoor (21, viool) en
> Diederik Smulders (22, cello). Zij ontmoetten elkaar tijdens een
> tournee van het Nationaal Jeugd Orkest. Als leden van dit orkest
> speelden zij in zalen als het Konzerthaus Berlin, Musikverein Wenen en
> het Concertgebouw Amsterdam. Sinds de tournee vormen zij samen een
> duo. Beiden studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Agenda ds Ad van Nieuwpoort
Woensdag 13 januari, 20.00 uur Meelezen
Zondag 17 januari, 10.00 uur, Zondagsdienst
Woensdag 20 januari, 14.00 uur Meelezen
Zondag 24 januari, 10.00 uur, Zondagsdienst

Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordenhout:
De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via
www.kerkomroep.nl en YouTube. Zie hiervoor de website.
Website van de gemeente: www.duinzichtkerk.nl
Kerkelijk Bureau: geopend op ma, woe en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl

