Zondag 18 april 2021, derde zondag van Pasen

Onbekend

Opgang
Orgelspel: De aarde is vervuld...
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Gemeente gaat staan
Intochtslied: 650 : 1, 2
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 650: 3, 4, 5

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.

lied 650 : 6, 7
Gemeente gaat zitten
Gebed van Opgang
Psalm 139 : 1, 2, 5, 6

Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing

Zingen (3x): Lied 335

Evangelielezing: Johannes 11 : 14 – 17 (Herziene SV) en Johannes 14 : 1 – 5
(Herziene SV)
14 Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven.
15 En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten
wij naar hem toe gaan.
16 Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn
medediscipelen: Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.
17 Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag.
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik
het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik
terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.

Intermezzo: Adagio uit Duo voor viool en altviool in G, W. A. Mozart
(1756 – 1791)
Evangelielezing: Johannes 20 : 24 – 30 (AvN)
24)

25)

26)

Thomas nu,
een van de twaalven,
genoemd Didymus,
was niet met hen waar Jezus kwam.
De andere leerlingen zeiden dan tot hem:
Wij hebben de Heer gezien!
Hij dan zei tot hen:
Als ik niet zie,
in zijn handen het merkteken van de spijkers
en mijn vinger niet leg in het merkteken van de spijkers
en mijn hand niet leg in zijn zijde,
zal ik geenszins geloven.
En na acht dagen

27)

28)
29)

30)

waren zijn leerlingen opnieuw binnen,
en Thomas met hen.
Jezus kwam,
terwijl de deuren gesloten waren,
stond in hun midden en zei:
Vrede zij met jullie!
Dan zei hij tot Thomas:
Breng je vinger hier en zie mijn handen
en breng je hand en leg in mijn zijde,
en word niet ongelovig, maar gelovig!
Thomas antwoordde en zei tot hem:
Mijn Heer en mijn God!
Jezus zei tot hem:
Omdat je mij gezien hebt,
heb je geloofd;
welgelukzalig zij die niet zien en geloven!
Ook vele tekenen heeft Jezus gedaan
voor het aangezicht van zijn leerlingen,
die niet zijn opgeschreven in dit boek.
Maar déze zijn opgeschreven opdat jullie geloven
dat Jezus de Messias is,
de zoon van God,
en opdat jullie, gelovend, leven hebt in zijn naam.

Intermezzo: Prelude uit Huit Morceaux voor viool en altviool, R. Gliere
(1875 – 1956)
Verkondiging

Intermezzo: Adagio uit het Duo voor viool en altviool in D, C. Stamitz
(1745 – 1801)

Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Jeugdwerk eigen gemeente
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)

Gemeente gaat staan
Slotlied: Lied 655
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: Geran Kaai
Diaken: Anne-Helene Borgts
Orgel/piano: Gert Boersma
Zang: Pieter Kuipers
Intermezzo: Liselot Blomaard (altviool) en Hannelore De Vuyst (viool)

Agenda
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

