Duinzichtkerk, zondag 17 januari 2020.

Double portrait with a glass of wine, Marc Chagall, 1918

Opgang
Orgelspel: Praeludium in g, BuxWV 149, D. Buxtehude (1637-1707)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Licht dat ons aanstoot, Trijntje Oosterhuis

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

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: Wees hier aanwezig, Huub Oosterhuis

Kindermoment

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

Schriftlezing: Genesis 9 : 8 - 22
8)
9)
10)

God zei tot Noach en tot zijn zonen met hem:
Zie! Ik richt mijn verbond met jullie op
en met je nazaten na jullie
met alle levende ziel die bij jullie is
het gevogelte, het vee en al het wild gedierte van de aarde bij

jullie
al wat uit de ark is uitgetrokken
al het levende van de aarde.

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

Ik richt mijn verbond met jullie op:
niet weer zal alle vlees door de wateren van de vloed
worden uitgeroeid
niet weer zal er een vloed zijn die de aarde verderft.
God zei:
Dit is het teken van het verbond
dat ik geef tussen mij en jullie
en alle levende ziel die bij jullie is
de geslachten door, voor altijd.
Mijn boog geef ik in de wolken
die zal het teken zijn
van het verbond tussen mij en de aarde.
Als ik wolken breng, wolken over de aarde
en de boog zich in de wolken laat zien
dan gedenk ik mijn verbond
dat er is tussen mij en jullie
en alle levende ziel in alle vlees:
niet weer worden de wateren tot vloed
om alle vlees te bederven.
Is de boog in de wolken
dan zal ik hem zien
om te gedenken het verbond-voor-altijd
tussen God en alle levende ziel
in alle vlees dat op de aarde is.
God zei tot Noach:
Dit is het teken van het verbond dat ik opricht
tussen mij en alle vlees dat op de aarde is.
De zonen van Noach die uittrokken uit de ark
waren Sem, Cham en Jafet.
Cham, hij is de vader van Kanaän;
deze drie zijn de zonen van Noach
en uit dezen is de gehele aarde verstrooid.
Noach begon als man van de akker
hij plantte een wijngaard.
Hij dronk van de wijn

en werd dronken.

Intermezzo: Duo no. 1, deel II. Adagio, uit "Sechs Duos für Violine und
Violoncello" op. 19, Jean-Baptiste Bréval (1753-1823)
Evangelielezing: Johannes 21: 1-13
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea,
en de moeder van Jezus was daar.
Ook Jezus werd genodigd,
en zijn leerlingen,
tot de bruiloft.
Toen de wijn ontbrak
zei de moeder van Jezus tot hem:
Zij hebben geen wijn.
Jezus zei haar:
Wat is er tussen mij en jou, vrouw?
Mijn ure is nog niet gekomen.
Zijn moeder zei tot de dienaren (diakenen):
Wat hij jullie zegt,
doet dat!
Nu waren daar zes stenen watervaten,
volgens het reinigingsgebruik van de judeeërs,
die elk twee of drie metreten konden omvatten.
Jezus zei tot hen:
Vult de watervaten met water.
Zij vulden ze tot boven aan toe.
Hij zei tot hen:
Schep nu
en breng naar de ceremoniemeester.
Zij brachten het.
Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had
dat wijn geworden was
- hij wist niet vanwaar het was
maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het –

10)

11)

12)

riep de ceremoniemeester de bruidegom
en zei hem:
Ieder mens zet eerst de goede wijn voor
en wanneer ze dronken zijn geworden de mindere;
Jij hebt de goede wijn bewaard tot nu toe.
Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea,
en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard
en zijn leerlingen vertrouwden hem.
Daarna daalde hij af naar Kafarnaüm,
hij, zijn moeder en broeders en leerlingen
en ze bleven daar niet vele dagen.
Het Paasfeest van de judeeërs was nabij
en Jezus ging op naar Jeruzalem.

Intermezzo: Duo no. 5, deel II: Adagio, Uit "Sechs Duos für Violine und
Violoncello" op. 19, Jean-Baptiste Bréval (1753-1823)
Verkondiging
Intermezzo "Air on the G string", J.S. Bach (1685 – 1750)
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Aandachtscentrum
2e collecte: Eigen wijkgemeente
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

(U kunt ingetogen meespreken)

Gemeente gaat staan
Slotlied: Lied 791

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: Jenny du Pon
Diaken: Tineke van Bommel
Orgel/piano: Gert Boersma
Intermezzo: Kaja Majoor (viool) en Harry Broom (cello)
Beiden studeren aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zij zullen
de dienst muzikaal omlijsten met een aantal duo's voor viool en cello.
Agenda
Woensdag 20 januari 2021, 14.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 24 januari 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort
Woensdag 27 januari 2021, 20.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 31 januari 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort

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

