Zondag van Pinksteren, 23 mei 2021

Mozes krijgt de 10 geboden, Marc Chagall

Opgang
Orgelspel: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, BWV 667

J.S. Bach

De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
gemeente gaat staan

Intochtslied: Lied 672 : 1, 2
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 672 : 4, 6
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 672 : 7

gemeente gaat zitten

Gebed van Opgang
Lied 680
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: Genesis 2 (SHA/AvN)
4a) Dit zijn de verwekkingen van de hemel en de aarde,
toen zij werden geschapen.
4b) Op de dag dat JHWH God aarde en hemel maakte,

5)

6)

7)

8)
9)

-nog was alle struikgewas er niet op de aarde,
nog was alle kruid van het veld niet opgeschoten,
want JHWH God had het niet laten regenen over de aarde,
en (de) mens, adam, was er niet om de akker (adamah) te bewerken.
Vocht kwam op uit de aarde
en doordrenkte het gehele aangezicht van de akkertoen vormde JHWH God de mens, stof van de akker.
Hij blies in zijn neusgaten levensadem
en de mens werd tot levend wezen.
JHWH God plantte een tuin in Eden, in het oosten
en Hij zette daar de mens die Hij gevormd had.
JHWH God liet opschieten uit de akker alle geboomte
begeerlijk om te zien, goed om van te eten
en de boom des levens in het midden van de tuin
en de boom der kennis van goed en kwaad.

Lied 686
Schriftlezing: Exodus 20 : 1 – 17 (HO/AvN)
1)

God sprak en zei al deze woorden,
hij sprak:

2)

Ik, JHWH, ben jouw God,
ik die jou heb doen uittrekken uit het land Egypte,
uit het slavenhuis.

3)

Niet zal er dit voor jou zijn:
andere goden voor mijn aangezicht:
Niet zul je maken beeld of afbeelding van wat ook
in de hemel boven, op de aarde beneden
of in de wateren onder de aarde.

4)

5)

6)

Niet zul je voor hen buigen,
niet zul je hen dienen.
Want ik, JHWH, jouw God, ben een jaloers God,
die het onrecht van vaders aan zonen bezoekt,
aan het derde en vierde geslacht
van hen die mij haten
en vriendschap bewijst aan duizenden:
aan hen die mij liefhebben en mijn geboden bewaren.

7)

Niet ontledigen zul je de naam van JHWH, jouw God,
want JHWH verontschuldigt niet
wie zijn naam ontledigt.

8)
9)
10)

Gedenk de dag van de sabbat, door die te heiligen.
Zes dagen zul jij dienen en al je werk doen.
Maar de zevende dag is sabbat voor JHWH, jouw God:
niet doen zul je, welk werk ook,
jij, je zoon, je dochter,
je knecht, je meid, je vee
noch je vreemdeling binnen jouw poorten.
Want in zes dagen heeft JHWH de hemel en de aarde gemaakt,
de zee en alles wat daarin is.
Hij rustte op de zevende dag.
Daarom heeft JHWH de dag van de sabbat gezegend
en hem geheiligd.

11)

12)

Eer je vader en je moeder
dat je dagen lang duren op de akker
die JHWH, jouw God, je geeft.

13)

Niet moorden zul je.

14)

Niet echtbreken zul je.

15)

Niet stelen zul je.

16)

Niet liegen over je naaste zul je.

17)

Niet begeren zul je het huis van je naaste,
niet begeren zul je de vrouw van je naaste,
zijn knecht, zijn meid, zijn os, zijn ezel,
ja, al wat van je naaste is.

Intermezzo: 1. Prelude, - uit Suite voor cello solo no. 6 in D, BWV 1012
(arr. Altviool), J. S. Bach (1685 – 1750)
Handelingenlezing: Handelingen 2 (AvN)
1)
2)

3)

4)

5)

Toen de dag van Pinksteren (‘de vijftigste dag’) vervuld werd
was iedereen bij elkaar.
En het geschiedde:
plotseling, uit de hemel: een geruis
als van een gedreven heftige ademtocht.
Het vervulde heel het huis waar zij zaten.
Er verschenen tongen als van vuur
die zich verdeelden
en het zette zich op een ieder van hen.
En allen werden vervuld met de heilige Geest
en begonnen te spreken met andere talen (tongen)
zoals de Geest hun ingaf.
Er waren nu te Jeruzalem Joden woonachtig,
vrome mannen uit alle naties onder de hemel.

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Toen nu die stem geschiedde
kwam de menigte samen en raakte in verwarring
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
Zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich, en zeiden:
Zie!,
zijn niet allen die daar spreken Galileeërs?
Hoe kunnen wij hen dan verstaan
iedereen in de taal,
waarin wij geboren zijn?
Parten, Meden, Elamieten,
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië,
Pontus en Asia,
Phrygië en Pamphylië,
Egypte en de delen van Libië bij Cyrene,
en de hier verblijvende Romeinen,
zowel Joden als Jodengenoten,
Kretenzen en Arabieren –
we horen hen met onze talen (tongen) spreken
van de grote daden van God.
Allen waren buiten zichzelf en in verlegenheid,
ze zeiden:
Wat betekent dit ?
Anderen zeiden spottend:
Ze zitten vol zoete wijn!

Intermezzo 2. Allemande uit Suite voor cello solo no. 6 in D, BWV 1012
(arr. Altviool), J. S. Bach (1685 – 1750)
Verkondiging

Intermezzo 3. Courante uit Suite voor cello solo no. 6 in D, BWV 1012 (arr.
Altviool), J. S. Bach (1685 – 1750)

Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte: Eigen Wijkgemeente
3e collecte: Pinkstertientje Paardenberg
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 687
Zending en Zegen
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. Daarna verzamelen
wij ons op goede afstand op het plein.
Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Annemie van Gend
Diaken: Willemien de Vlieger
Orgel/piano: Gert Boersma
Zang: Marga Boelens en Monique de Kruijf
Altviool: Anna Jurriaanse
Trompet: Bente Boots
Agenda
Woensdag 26 mei, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 30 mei, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort
Woensdag 2 juni, 20.00 uur Juniortafel
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
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

