
 
   

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Duinzichtkerk, zondag 16 mei 2021 
Opgang 
 
Orgelspel:  
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
We zoeken verbinding met de kerk in Marienbrunn-Leipzig en heten 
elkaar in beide kerken welkom. 
 

Gemeente gaat staan 
 
We zingen in beide kerken: ‘Gottes Wort ist wie Licht in die Nacht’ 
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 



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 ‘Da wohnt ein Sehnen tief in uns‘  
 
Gebed van Opgang 
 
Psalm 27: 4 
 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 

 



 
Schriftlezing: Johannes 4: 5-15 gelezen door Miriam 
 
5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat 
Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was 
vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het 
middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus 
zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk 
naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe 
kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus 
zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water 
vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 
11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar 
wilt u dan levend water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan 
Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit 
gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water 
drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat 
ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem 
een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef 
mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en 
hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 
 
Lied: ‘Gij zijt het water ons ten leven’ (Lied 653: 3) 
 
Schriftlezing: Johannes 4: 16-30 gelezen door Miriam 
 

16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer 
terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u 
geen man hebt,’ zei Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u 
nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu 
begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20 Onze voorouders vereerden 
God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God 
vereerd moet worden.’ 21 ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat 
jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 



Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt 
immers van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, 
dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De 
Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie 
hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik 
weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij 
komt zal hij ons alles vertellen.’ 26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, 
degene die met u spreekt.’ 27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen 
terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. 
Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met 
haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei 
tegen de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. 
Zou dat niet de messias zijn?’ 30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar 
hem toe. 
 
Lied: ‘O Christus, ons van God gegeven’ (Lied 653: 7) 
 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Jong Protestant 
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: ‘Dank, dankt, nu allen God’ (Lied 704: 1 en 2) 
  ‘Nun danket alle Gott’  
 
Zegen 
 
Na de zegen zoeken we weer contact met Leipzig-Marienbrunn om elkaar 
een wens mee te geven. We wachten tot beide diensten afgelopen zijn. 
Als wij eerder klaar zijn kijken we op het scherm mee naar de dienst 
Leipzig. 
 
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. van den Akker 
Ouderlingen:  Sam Boelens en Miriam Busse 
Diaken:  Pauline Kuipers 
Orgel/piano: Gert Boersma  
Zang:  Anne-Helene Borgts en Christine van Gend 
 
Agenda 
Woensdag 17 mei, 20.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 23 mei, 10.00 uur Pinksteren, ds Ad van Nieuwpoort 
Woensdag 26 mei, 14.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 30 mei, 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort 
Zondag 6 juni, 10.00 uur, ds Jacob Korf 
 
 
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 

http://www.kerkomroep.nl/
http://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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