Duinzichtkerk, zondag 21 maart 2021

Cosimo Rosselli, De tocht door de Schelfzee, 1481-82, Sixtijnse Kapel

Opgang
Orgelspel: Psalm 43
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Lied 536 vers 1 en 2 (Vocaal Theologen 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
Lied : Lied 536 vers 3 en 4 (Vocaal Theologen Ensemble)
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

Lied 25a (Vocaal Theologen Ensemble)

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

Schriftlezing:
Exodus 14 : 21 – 28 (NBG 1951)
21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Here deed de zee
de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar
droog, en de wateren werden gespleten. 22 Zo gingen de Israëlieten in
het midden der zee op het droge; terwijl rechts en links de wateren voor
hen waren als een muur.
23 En de Egyptenaren vervolgden hen en kwamen achter hen aan – alle
paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters – midden in de zee. 24 Toen
dan, in de morgenwake, schouwde de Here in vuurkolom en wolk naar het
leger der Egyptenaren en bracht het leger der Egyptenaren in verwarring.
25 Hij deed de wielen van hun wagens wegglijden en met moeite

voortrijden, zodat de Egyptenaren zeiden: Laten wij vluchten voor de
Israëlieten, want de Here strijdt voor hen tegen Egypte.
26 Toen zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, opdat de
wateren terugvloeien over de Egyptenaren, over hun wagens en ruiters.
27 En Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van
de morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren
haar tegemoet vluchtten; zo dreef de Here de Egyptenaren midden in de
zee. 28 De wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters
van de gehele legermacht van Farao, die hen in de zee achterna getrokken
waren; er bleef van hen niet één over.
Lied 151 : 1
Schriftlezing: Lukas 8 : 26 -39
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En ze voeren naar de landstreek van de Gerasenen
die tegenover Galilea ligt.
Toen hij uitging, het land op,
kwam hem zomaar een man uit de stad tegemoet
die demonen had:
Al geruime tijd had hij geen kleding meer aan
en hij verbleef niet in een huis, maar in de graven.
Toen hij Jezus zag, schreeuwde hij het uit
en viel voor hem neer en zei tot hem met luide stem:
Wat is er tussen jou en mij, Jezus, zoon van God de Allerhoogste?
Ik smeek je, pijnig mij niet!
Want Hij had bevel gegeven aan de onreine geest
om uit de mens uit te gaan.
Want vele keren had die [geest] hem aangegrepen,
en werd hij gebonden met kettingen en boeien, ter bewaking,
maar hij verbrak de banden
en werd door de demon naar de woestijnen gedreven.
Jezus vroeg hem: Wat is je naam?
En hij zei: Legioen.
Want vele demonen waren in hem ingegaan.
En zij riepen hem aan
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opdat hij hun niet zou opdragen weg te gaan, de afgrond in.
Nu was daar een kudde talrijke zwijnen
die werd gehoed op de berg,
en zij riepen hem aan,
opdat hij hun zou toestaan om daarin in te gaan.
En hij stond het hun toe.
En de demonen gingen uit de mens
en zij gingen in de zwijnen,
en de kudde stortte van de helling af, het meer in
en verdronk.
Toen de hoeders zagen wat geschied was, vluchtten zij
en boodschapten het in de stad en op de akkers.
En zij gingen uit om te zien wat geschied was
en zij gingen naar Jezus
en zij vonden de mens uit wie de demonen waren uitgegaan
gekleed, en bij zinnen, zittend aan de voeten van Jezus,
en ze werden bevreesd.
Die het gezien hadden, boodschapten aan hen
hoe hij die door demonen bezeten was, bevrijd was.
En heel de menigte uit de landstreek van de Gerasenen
vroeg hem van hen weg te gaan
omdat zij bevangen waren door grote vrees.
Hij stapte in de boot en keerde terug.
De man uit wie de demonen waren gegaan
smeekte hem om met hem te [mogen] zijn.
Maar hij liet hem vrij gaan, zeggende:
Keer terug naar je huis
en meld al wat God aan jou heeft gedaan.
En hij ging weg, en verkondigde door heel de stad
wat Jezus aan hem had gedaan.

Lied 151 : 2
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

(U kunt ingetogen meespreken)

Slotlied: Lied 924 (Vocaal Theologen Ensemble)
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. Mirjam Elbers
Ouderling: Jenny du Pon
Diaken: Ada Bosman
Orgel/piano: Gert Boersma

Agenda
Woensdag 24 maart 2021, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Woensdag 24 maart 2021, 18.00 uur Juniortafel
Vrijdag 26 maart 2021, 15.00 uur Palmpasen-stokken versieren op het
kerkplein, voor alle kinderen van de basisschool
Zondag 28 maart 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Palmpasen
Woensdag 31 maart 2021, 20.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Donderdag 1 april 2021, 19.30 uur ds Ad van Nieuwpoort Witte
Donderdag
Vrijdag 2 april 2021, 19.30 uur ds Ad van Nieuwpoort Goede Vrijdag
Zondag 4 april 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort Paasfeest

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

