Duinzichtkerk, zondag 7 februari 2021
Opgang
Orgelspel: Vater unser im Himmelreich

J.S. Bach

(1685-1750)

De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Introïtus orgelspel over lied 283: In de veelheid van geluiden
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

791: Liefde eenmaal uitgesproken
voorspel -reciteren 1.3. 4. 6. – naspel

Voorganger:

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

Vredegroet
we gaan zitten

Gebed van Opgang

Psalm 126 a Als God ons thuisbrengt

voorspel – reciteren - naspel

Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing

Eerste lezing: Deuteronomium 30: 15- 20 [ vertaling Thom Naastepad]
15.
16

17

18

Zie, ik houd u vandaag het leven en het goede voor,
maar ook de dood en het kwade,
nu ik u vandaag gebied de HEER uw God lief te hebben,
door te wandelen in zijn wegen
en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden ;
dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEER uw God u
zegenen in het land, waar u komt om het te beërven.
Maar als uw hart zich afwendt en u niet hoort,
als u zich laat meeslepen en zich buigen zal voor andere goden en
die zal dienen,
dan verkondig ik u vandaag, dat u verloren zult gaan
en niet lang zal leven in het land,
waar u na het overtrekken van de Jordaan zult komen om het te
beërven.

19.

20.

Ik neem ‘vandaag hemel en aarde als getuigen tegenover u:
u staat voor de keuze tussen het leven en de dood, de zegen en de
vloek.
Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht
door lief te hebben de HEER uw God,
door te horen naar zijn stem en hem aan te hangen,
want Hij is uw leven en de lengte van uw dagen om te wonen in
het land
waarvan de HEER aan uw vaderen, Abraham, Izaak en Jacob,
gezworen heeft hun te geven.

Lied 316: Het woord dat u ten leven riep

Voorspel - reciteren 1.3.4. - naspel

Evangelielezing: Markus 1, 29-39 [ vertaling Thom Naastepad]
29.

30
31

32.

33.
34.

En terstond uitgaande uit de synagoge
gingen zij naar het huis van Simon en Andreas
samen met Jacobus en Johannes.
En de schoonmoeder van Simon lag neer , in koortsvuur,
En terstond spraken zij hem over haar.
En hij ging naar haar toe
nam haar bij de hand en deed hij haar opstaan.
Het koortsvuur verliet haar en zij diende hen.
’s Avond, toen de zon was ondergegaan,
brachten zij Hem allen die het kwaad hadden en die bezeten
waren ,
en heel de stad was bij de deur verzameld
Hij genas velen, die het kwaad hadden door allerlei ziekten
en Hij dreef vele demonische krachten uit
maar liet niet toe, dat de demonische krachten kletsten, dat ze
Hem kenden.

35.
36

37.

38.

En vroeg in de morgen, nog diep in de nacht stond Hij op en ging
Hij uit en ging Hij heen naar een woeste plaats en bad daar.
Maar Simon en die met hem waren gingen Hem ijlings achterna
Toen zij Hem gevonden hadden , zeiden zij tegen Hem: allen
zoeken U.
En Hij zei tot hen: laat ons naar elders gaan, naar de omliggende
steden,
opdat ik ook daar verkondig, want daartoe ben ik uitgegaan.
Verkondigend ging hij naar de synagogen in heel Galilea
en dreef hij demonische krachten uit.

Orgelspel over Lied 837: Iedereen zoekt U, jong of oud
Verkondiging
Orgelspel
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat
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.
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
Slotlied

(U kunt ingetogen meespreken)

816: Dat wij onszelf gewonnen geven
Voorspel – reciteren 1.2.4. - naspel

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. Olivier Elseman
Ouderling: Victor van Bijlert
Diaken: Ido Bosman
Orgel/piano: Gert Boersma
Agenda
Woensdag 10 februari, 14.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 14 februari, 10.00 uur zondagsdienst ds Ad van Nieuwpoort
Zondag 21 februari, 10.00 uur zondagsdienst ds K.J. Kofferman
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

