‘Beloken Pasen’, zondag 11 april 2021

Opgang
Orgelspel: vrij naar Lied 645, Zing ten hemel toe...
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: 645 v1,2,3 Zingt ten hemel toe…

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.

(vervolg) Lied 645 v4

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
(vervolg) lied 645 v5,6
Gebed van Opgang
Psalm/ lied 653 v1,6 U kennen, uit en tot U leven…
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing -ook voor de kinderen
Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: PSALM 111 (Nieuwe Bijbel Vertaling -NBV- 2004)
1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.
5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.
7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.
9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Lied: Psalm 111 v1 Van ganser harte loof ik Hem…
Schriftlezing: MARCUS 16:9-20 (NBV 2004)
9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan,
verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had
uitgedreven. 10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem
hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. 11 Toen ze
hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet.
12 Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze
buiten de stad aan het wandelen waren. 13 Ze gingen terug en vertelden

het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. 14 Ten slotte
verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun
hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden
geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood
was opgewekt. 15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak
aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt
is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de
volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen
spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen
oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze
zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’
19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel
opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij
gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen
daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee
gepaard gingen.
Lied/ Psalm 111 v2
Verkondiging
Orgelspel
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Diaconale collecte Zomerstek en Winterstek
2e collecte: Eigen wijkgemeente, Bijdrage Beeld- en Geluidapparatuur
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: 802 v 1 t/m 6 Door de wereld gaat een woord…

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. J. C. van Dongen
Ouderling: Gerrit van Straalen
Diaken: Willemien de Vlieger
Orgel/piano: Gert Boersma

Zang: Anne -Helene Borgts en Jaap de Kleijn
Agenda
Vanwege de aanleg nieuwe apparatuur is er geen meelezen op woensdag
Zondag 18 april 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort
Woensdag 21 april 20.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 25 april 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort
Zondag 2 mei, 10.00 uur, ds F.J. van Harten

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
Bijstand in het pastoraat: ds. Erwin de Fouw. Telefoon: 06-20775145
e-mail: erwindefouw@duinzichtkerk.nl

