Duinzichtkerk, zondag 2 mei 2021

Opgang
Orgelspel
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Lied 1010 2,3

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

Psalm 147:1
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
Psalm 147:4
Gebed van Opgang
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing

Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: Deuteronomium 4,32-40
32 Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens
op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot
het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit
iets dergelijks vernomen? 33 Is er ooit een volk geweest dat net als u
vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft
overleefd? 34 Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich
een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die
dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd,
met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals
u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen? 35 U bent
er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is;
er is geen ander naast hem. 36 Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten
horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien
en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. 37 De HEER heeft uw
voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft u met
zijn grote macht uit Egypte bevrijd 38 en ter wille van u volken verdreven
die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en
het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. 39 Wees u er daarom
van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is,
boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. 40

Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan
zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land
dat de HEER, uw God, u geven zal.
Lied: 653: 1
Schriftlezing: Johannes 15,1-8
1Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij
die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit
hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen
jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht
dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij
kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en
verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en
verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen

wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal
zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Lied 653: 2
Verkondiging
Lied 754(a): 1 en 3

Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Wijkdiaconie
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 912: 1, 2 en 3
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. F. J. van Harten
Ouderling: Jenny du Pon
Diaken: Ada Bosman
Orgel/piano: Gert Boersma
Zang: Monique de Kruijf
Agenda
Zondag 9 mei 10.00 uur, ds O. Elseman
Woendag 12 mei 14.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 16 mei 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
Bijstand in het pastoraat: ds. Erwin de Fouw. Telefoon: 06-20775145

