Duinzichtkerk, zondag 14 februari 2021

Lukas 5, glas en lood Duinzichtkerk

Opgang
Orgelspel: Vater unser im Himmelreich J.S. Bach (1685-1750)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Lied 221

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.
we gaan zitten
Gebed van Opgang
Intermezzo: Inventie no. 10 in G majeur, BWV 781, arr. voor viool en
altviool, J.S. Bach (1685 – 1750)

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

Profetenlezing: Ezechiël 2 : 1 -3 : 3
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Hij zei tot mij:
Mensenzoon,
sta op je voeten,
ik zal met je spreken.
Er kwam geest in mij
zodra hij met mij sprak
en die zette mij op mijn voeten
en ik hoorde hem die tot mij sprak.
Hij zei tot mij:
Mensenzoon,
ík zend jou tot de zonen van Israël,
tot de rebellerende heidenvolkeren die tegen mij rebelleren.

4

5

6

7

8

9

10

Zij en hun vaderen komen tegen mij in opstand tot op deze dag
zelf.
De zonen zijn star van gezicht en hard
van hart –
ík zend jou tot hen;
zeg tot hen:
‘Zo zegt mijn Heer JHWH –’
En zij, of ze [nu] horen of nalaten
– want Huize Weerspan zijn ze–,
ze zullen weten dat er een profeet is in hun midden.
En jij, mensenzoon,
vrees niet voor hen en voor hun woorden, vrees niet;
(zijn er) stekels en doornen bij je
en zit je tussen schorpioenen,
vrees niet voor hun woorden
en laat je door hun gezichten niet verpletteren,
want Huize Weerspan zijn ze.
Je zult mijn woorden tot hen spreken,
of ze [nu] horen of nalaten –
want weerspannig zijn ze.
Maar jij, mensenzoon,
hoor wat ík tot jou spreek
en wees niet weerspannig zoals [dat] Huize Weerspan.
Sper je mond open
en eet wat ík je geef.
Ik zag,
en zie, een hand naar mij uitgestoken
en zie, daarin een boekrol.
Hij rolde die uit voor mijn gezicht,
ze was van voren en van achteren beschreven.
Erop was geschreven:
klaagliederen en zuchten en jammerklacht.

3:1
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En hij zei tot mij:
Mensenzoon,
wat je [hier] vindt, eet.
Eet deze rol
en ga
en spreek tot Huize Israël.
Ik opende mijn mond
en hij gaf mij deze rol te eten.
Hij zei tot mij:
Mensenzoon,
je buik geef je te eten,
je ingewanden vul je met deze rol,
die ík je geef.
Ik at
en ze was in mijn mond als honing zo zoet.

Lied 941

Evangelielezing: Lukas 5 : 1 - 11
1)

2)

3)

Het geschiedde,
terwijl de schare zich rondom hem samendrong
om het woord van God te horen,
dat hij zelf stond aan het meer van Gennesaret
en twee schepen zag staan
langs [de oever van] het meer.
De vissers waren van boord gegaan
en spoelden de netten.
Hij ging in een van de schepen, die van Simon,
en hij vroeg hem een eindje van het land af te varen.

Hij ging zitten en gaf onderricht aan de scharen vanuit het schip.
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11)

Toen hij ophield met spreken,
zei hij tot Simon:
Vaar naar het diepe
en werp je netten uit voor de vangst!
Simon antwoordde hem en zei:
Rabbi, de hele nacht hebben wij gezwoegd
en niets ontvangen
maar op uw woord zal ik de netten uitwerpen.
En toen zij dat gedaan hadden,
haalden ze een menigte vissen binnen.
Zoveel, dat hun netten scheurden.
Zij wenkten hun makkers in het andere schip
om met hen te ontvangen.
Zij kwamen en vulden de beide schepen
tot zinkens toe.
Toen Simon Petrus dit zag,
viel hij neer aan de knieën van Jezus en zei:
Ga weg van mij
want ik ben een zondig man, Heer!
Want verbijstering had hem en allen die bij hem waren bevangen,
om de vangst van de vissen die zij samen hadden ontvangen.
Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
die metgezellen van Simon waren.
Jezus sprak tot Simon:
Vrees niet!
Van nu af zul jij mensen vangen,
dat zij leven.
Ze trokken de schepen het land op,
lieten alles achter
en volgden hem.

Intermezzo: Inventie no. 1 in C majeur, BWV 772, arr. voor viool en
altviool, J.S. Bach (1685 – 1750)
Verkondiging
Intermezzo: Duo voor viool en altviool in C majeur, J. Sibelius
(1865 – 1957)
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

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

Voorganger:

dankgebed

Diaken:

voor de nood van de wereld

Voorganger:

gebed voor de gemeente

stil gebed
gebed des Heren

(U kunt ingetogen meespreken)

Slotlied: Lied 974

staande

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: Daniel Akkerman
Diaken: Pauline Kuipers
Orgel/piano: Gert Boersma
Intermezzo: Anna Jurriaanse (altviool) en Kaja Majoor (viool)

Agenda
Woensdag 17 februari 2021, 20.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 21 februari 2021, 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort
Zondag 28 februari 2021, 10.00 uur, 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 maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur.
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl

