
 
   

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Duinzichtkerk, zondag 9 mei  2021 – Rogate /bidt 
Opgang  
 
Orgelspel: De stilte zingt U toe... 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
      Gemeente gaat staan 
 
Intochtslied: psalm 65, 1  De stilte zingt U toe , o Here 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aansteken van de kaarsen 
 
Bemoediging en drempelgebed 
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 321: 6, 7  Niet in het graf van voorbij         
 
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. 
 

Gemeente gaat zitten  
Lied  lied 1009: 1, 2  O lieve Heer, geef vrede 
 
 
Gebed van Opgang 
 
Glorialied lied 655: 1, 2, 3  Zing voor de Heer een nieuw gezang 
 
 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 



Zingen (3x): Lied 335 

 
 
 
Schriftlezing:  I Kon 19 : 1- 16 Elia naar de Horeb (NBV) 
1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten 
ter dood had gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap 
overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen 
om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3 Elia werd bang en 
vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij 
zijn knecht achter 4 en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar 
ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het 
is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan 
mijn voorouders.’ 5 Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam 
een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6 Elia 
keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes 
gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging 
hij weer onder de struik liggen. 7 Maar de engel van de HEER kwam terug, 
raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te 
zwaar voor je.’ 8 Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep 
hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de 
woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9 Daar ging hij een 
grot binnen om er de nacht door te brengen. 



Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 
10 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, 
de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond 
met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten 
gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn 
leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de 
berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, 
krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen 
aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de 
windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die 
aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich 
niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 
Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar 
buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die 
tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met 
volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, 
maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, 
uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige 
overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15 De 
HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. 
Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, de 
zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van 
Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven 
 
Lied: lied 892: Niet in ’t geweldige geluid 

 
Schriftlezing: Johannes 15: 9-17 (NBV) 
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn 
liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik 
me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde 
blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je 
vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals 
ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven 
voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 
15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn 
meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader 



heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij 
uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan 
en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam 
vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
 
Lied   lied 974: 1,  2 Maak ons uw Liefde, God, tot opmaat van het leven 
 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Kerk in Actie, Noodhulp 
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 811:  Zoals een moeder 
 
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. O. Elseman 
Ouderling: Jan Willem Thijs  
Diaken: Willemien de Vlieger 
Orgel/piano: Gert Boersma  
Zang: Jaap de Kleijn 
 

Agenda 
Woensdag 12 mei, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Donderdag 13 mei, 10.00 uur Hemelvaart ds Ad van Nieuwpoort (in CTK) 
Zondag 16 mei, 10.00 uur, ds Jaap van de Akker (in DZK) 
Woensdag 19 mei, 20.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 23 mei, 10.00 uur Pinksteren 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 

e-mail: erwindefouw@duinzichtkerk.nl 
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