Duinzichtkerk, zondag 21 februari 2021

Hoe groot mijn lieve kleine al is, Ans Workel, 1977

Opgang
Orgelspel: Een mens te zijn op aarde, naar lied 538
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Lied 536 (Vocaal Theologisch Ensemble)

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

Psalm 103

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

Schriftlezing: Psalm 103

1. Van David

2.
3.
4.
5.

Zegen, mijn ziel JHWH,
al wat in mij is Zijn heilige NAAM!
Zegen, mijn ziel JHWH,
en vergeet niet al zijn weldaden:
Die al jouw falen vergeeft,
die al jouw krankheden geneest,
die jouw leven uit het graf loskoopt
die met goedertierenheid en barmhartigheid jou kroont,
die jouw rijpheid verzadigt met het goede,
zodat jouw jeugd zich vernieuwt als van een arend!

6. JHWH doet gerechtigheid
en recht aan alle verdrukten.
7. Hij maakte Mozes Zijn wegen bekend,
de kinderen van Israël Zijn handelen:
8. Barmhartig en genadig is JHWH,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid,
9. niet voor altijd zal Hij twisten,
niet eeuwig zal Hij toornen.
10. Niet naar onze gebreken (be)handelt Hij ons,
niet naar ons falen doet Hij ons,
11. maar zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo verheven is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen,
12. zo ver het oosten is van het westen,
zo ver doet Hij van ons weg onze rebellie.
13. Zoals een vader zich over zijn kinderen erbarmt,
erbarmt zich JHWH over wie Hem vrezen.

14. Want Hij is het, die weet wat maaksel wij zijn:
gedachtig dat wij stof zijn.
15. Het mensje, als van het gras zijn zijn dagen:
als de bloemen van het veld, zo bloeit het,
16. wanneer de wind daarover gaat, is zij niet meer,
en haar plaats kent haar niet meer.
17. Maar de goedertierenheid van JHWH is van eeuwigheid tot
eeuwigheid
over wie Hem vrezen,
en Zijn gerechtigheid voor kindskinderen,
18. voor hen die Zijn verbond bewaren,
voor hen die Zijn aanwijzingen gedenken,
om die te doen.
19. JHWH heeft zijn troon vastgezet in de hemel,
en Zijn koningschap heerst over alles.
20. Zegent JHWH, jullie Zijn dienstknechten,
- sterke helden die Zijn Woord doen -,
door te horen naar de klank van Zijn Woord.
21. Zegent JHWH , gij al Zijn legers,
die Hem dienend Zijn welgevallen doen.
22. Zegent JHWH, jullie al Zijn werken,
op alle plaatsen van zijn heerschappij.
Zegen, mijn ziel JHWH
Intermezzo - Uit 'Bucolics' voor altviool en cello: IV. Andantino ,
W. Lutoslawski (1913 – 1994)

Evangelielezing: Lukas 5 : 17 – 26
17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

En het geschiedde op een van de dagen
dat hij onderricht gaf,
dat daar Farizeeën en Tora-geleerden zaten
die van alle dorpen van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen
waren.
En er was kracht van de Heer,
opdat hij hen kon helen.
En zie!
mannen droegen een bed
met daarop een verlamde.
Zij zochten hem naar binnen te brengen
en hem neer te leggen voor zijn aangezicht.
Maar omdat zij vanwege de menigte geen (weg) vonden
om hem naar binnen te dragen,
gingen zij het dak op
en lieten hem tussen de tegels door naar beneden zakken met
bedje en al,
tot in het midden,
(recht) voor Jezus.
Hij zag hun vertrouwen en zei:
Mens, je zonden zijn je vergeven.
De Schriftgeleerden en Farizeeën begonnen hun bedenkingen te
krijgen,
ze zeiden:
Wie is deze die zo godslasterlijk spreekt?
Wie kan zonden vergeven dan God alleen?
Maar Jezus kende hun manier van denken,
hij antwoordde hen en zei:
Wat bedenken jullie in je hart?
Wat is makkelijker?
Te zeggen:
‘Je zonden zijn je vergeven’?
of te zeggen:
‘Sta op en wandel’?

24)

25)

26)

Maar opdat jullie weten dat de mensenzoon volmacht heeft
op aarde
om zonden te vergeven…
Toen sprak hij tot de verlamde:
Jou zeg ik,
sta op,
neem je bedje op
en trek op naar je huis.
En onmiddellijk stond hij op, voor hun aangezicht,
nam waarop hij had gelegen
ging naar zijn huis
en verheerlijkte God.
Ontzetting greep hen allen aan.
Zij verheerlijkten God
en, vol van ontzag, zeiden ze:
Heden hebben wij het ongelofelijke gezien.

Intermezzo - 'Duett mit zwei obligaten Augengläsern',
L. van Beethoven (1770- 1827)
Verkondiging
Intermezzo - 'Lullaby', R. Clarke (1886 – 1979)
Kinderen komen terug uit de kinderkring
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: Lied 608

(U kunt ingetogen meespreken)

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: Monique de Kruijf
Diaken: Rein Willems
Orgel/piano: Gert Boersma
Intermezzo: Anna Jurriaanse (altviool) en Harry Brooms (cello)

Agenda
Zondag 28 februari 2021, 10.00 uur, ds Klaas Koffeman
Woensdag 3 maart 2021, 14.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 7 maart 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

