Eerste zondag na Pinksteren, 30 mei 2021

Het oude testament gezien door kunstenaars, Marc Chagall

Opgang
Orgelspel: Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
gemeente gaat staan
Intochtslied: Lied 601 : 1
Componist Antoine Oomen, Dichter Huub Oosterhuis

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 601 : 2
2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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.

(vervolg) lied 601 : 3
3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
gemeente gaat zitten
Gebed van Opgang
Psalm 114: 1, 2
Componist Straatsburg 1539, Dichter JW Schulte Nordholt en J Wit

2 Dit zag de zee en zij vluchtte ontdaan,
achterwaarts wendde zich toen de Jordaan,
daar God zijn macht deed gelden.
Als rammen sprongen bergen, vast gegrond,
plotseling op, de heuvels in het rond
als lammeren in de velden.
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Profetenlezing: Jozua 3 (SHA/AvN)
1)

Jozua stond ’s morgens vroeg op.
Ze braken op van Sittim
en kwamen bij de Jordaan,
hij en alle kinderen van Israël,
en zij overnachtten daar voor ze zouden overtrekken.

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Het geschiedde na verloop van drie dagen:
de opzieners trokken midden door het kamp.
Zij geboden het volk:
Zodra jullie de ark van het verbond van JHWH, je God, zien
en de priesterlevieten die haar dragen,
breek dan op van je plaats
en ga achter haar aan!
Alleen, laat er tussen jullie en haar een afstand zijn
naar de maat van tweeduizend el.
Kom niet dichterbij
om de weg te kennen die je gaan moet,
want langs die weg zijn jullie gisteren noch eergisteren
getrokken.
En Jozua zei tot het volk:
Heilig je!
Want morgen zal JHWH in jullie midden wonderen doen.
Jozua zei tot de priesters:
Til de ark van het verbond op
en trek over vóór het volk uit.
Ze tilden de ark van het verbond op
en gingen vóór het volk uit.
JHWH zei tot Jozua:
Op deze dag zal ik beginnen jou groot te maken
in de ogen van heel Israël
zodat zij weten dat, zoals ik met Mozes ben geweest,
ik ook met jou zal zijn.
En jij, gebied de priesters die de ark van het verbond dragen:
Als je komt aan de rand van de wateren van de Jordaan,
sta dan stil aan de Jordaan.
Jozua zei tot de kinderen van Israël:
Kom naderbij
en hoor de woorden van JHWH, je God.

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Jozua zei:
Hierdoor zul je weten
dat de levende God in je midden is
en dat hij de Kanaänieten, de Hethieten, de Chiwwieten, de
Perizzieten,
de Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten
zal verdrijven, ja verdrijven, vóór je uit.
Zie, de ark van het verbond
van de heer van heel de aarde
zal vóór je uit over de Jordaan trekken.
Welnu, neem je twaalf mannen
uit de stammen van Israël
één uit iedere stam.
Het zal geschieden
zodra de voetzolen van de priesters,
die de ark dragen van JHWH, de heer van heel de aarde,
rust houden in de wateren van de Jordaan,
dan zullen de wateren van de Jordaan worden afgesneden,
de wateren die van boven afvloeien,
en ze zullen stilstaan als één dam.
En het geschiedde,
toen het volk opbrak uit zijn tenten
om de Jordaan over te trekken
en de priesters, de dragers van de ark van het verbond,
vóór het aangezicht van het volk uit waren
en zodra de dragers van de ark bij de Jordaan kwamen
en de voeten van de priesters,
de dragers van de ark,
ondergedompeld werden, in de rand van de rivier
- de Jordaan is namelijk vol langs al zijn boorden
alle dagen van de oogst –
toen stonden ze stil,
de wateren die van boven afvloeien,
ze stonden als één dam,
zeer ver,

17)

tot bij Adam
de stad die terzijde van de Zartan ligt –
[de wateren] die afvloeien naar de zee van de steppe, de Zoutzee,
eindigden,
ze werden afgesneden.
Zo trok het volk over
tegenover Jericho.
De priesters stonden stil,
de dragers van de ark van het verbond van JHWH,
onbeweeglijk op de bodem midden in de Jordaan,
en heel Israël trok over die bodem,
totdat heel het volk het overtrekken van de Jordaan beëindigd had.

Lied 352 : 1, 2, 3, 5
Componist Valentin Triller, Dichter Tom Naastepad

2 Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

3 Mozes heeft behoud gevonden,
Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder,
draag ons naar de overkant.
5 Gij hebt, uit de dood verrezen,
’t boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
’t water brengt ons weer aan land.
Vervolg Profetenlezing:
1)

2)

3)

4)

5)

En het geschiedde
zodra geheel het volk het overtrekken van de Jordaan beëindigd had
dat JHWH tot Jozua zei:
Nemen jullie uit het volk
twaalf mannen,
één man per stam
en gebied hun:
Draag van hier weg,
vanuit het midden van de Jordaan
waar de voeten van de priesters onbeweeglijk staan:
twaalf stenen.
Neem die met je mee in het overtrekken
en leg ze neer in de overnachtingsplaats,
waar jullie deze nacht zullen overnachten.
Toen riep Jozua die twaalf mannen
die hij uit de kinderen van Israël had aangesteld
één man per stam.
Jozua zei tot hen:
Trek over
vóór de ark van JHWH, je God
naar het midden van de Jordaan.
Een ieder moet daar één steen op zijn schouder heffen
naar het getal van de stammen van de kinderen van Israël,

6)

7)

8)

9)

opdat dit een teken wordt in je midden.
Wanneer jullie kinderen later vragen:
Wat betekenen deze stenen voor jullie?
Dan zal je tot hen zeggen:
Dat de wateren van de Jordaan afgesneden werden
vóór de ark van het verbond van JHWH uit.
Toen die de Jordaan overtrok
werden de wateren van de Jordaan afgesneden;
Zo zullen deze stenen voor de kinderen van Israël zijn:
Ter gedachtenis tot in eeuwigheid.
Zo deden de kinderen van Israël
zoals Jozua geboden had.
En zij droegen de twaalf stenen vanuit het midden van de Jordaan,
zoals JHWH tot Jozua gesproken had,
naar het getal van de twaalf stammen van de kinderen van Israël,
ze brachten ze met zich mee in het overtrekken naar de
overnachtingsplaats
en legden ze daar neer.
Twaalf stenen richtte Jozua op in het midden van de Jordaan,
op de plaats waarop onbeweeglijk stonden
de voeten van de priesters,
de dragers van de ark van het verbond.
Ze zijn daar tot op deze dag.
(…)

19)

20)

Het volk was op de tiende van de eerste maand
uit de Jordaan opgeklommen
en ze legerden zich te Gilgal,
aan de oostrand van Jericho.
De twaalf stenen nu,
die ze uit de Jordaan hadden genomen,
richtte Jozua op te Gilgal.

21)

22)
23)

24)

Hij zei tot de kinderen van Israël:
Vragen jullie kinderen morgen aan hun vaderen:
Wat hebben deze stenen te betekenen?
Maak dan je kinderen ermee bekend en zeg:
Op het droge is Israël de Jordaan hier overgetrokken
opdrogen deed JHWH je God de wateren van de Jordaan,
vóór jullie uit,
totdat jullie overgetrokken waren.
Zoals JHWH je God deed met de Rietzee,
die hij deed opdrogen voor ons uit,
totdat wij overgetrokken waren.
Opdat alle volken der aarde zullen weten van de hand van JHWH,
dat die sterk is
en opdat jullie JHWH, uw God, vrezen,
alle dagen.

Intermezzo cello
Evangelielezing: Matteüs 14 : 22 – 34 (AvN)
22)

23)

24)

En terstond!
drong Jezus er bij zijn leerlingen op aan in het schip te gaan
en voor hem uit te varen naar de overzijde,
tot hij de scharen weg had laten gaan.
En nadat hij de scharen weg had laten gaan,
ging hij de berg op
om op zichzelf te bidden.
En toen het avond werd,
was hij daar alleen.
Het schip was reeds vele stadiën van het land vandaan,
in het nauw gebracht door de golven,

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

want de wind was tegen.
In de vierde nachtwake kwam hij tot hen,
wandelend over de zee.
Toen de leerlingen hem zagen wandelen over de zee,
raakten ze in verwarring en zeiden:
Het is een spook!
Zij schreeuwden van vrees.
Terstond!
sprak Jezus tot hen en zei:
Houdt moed!
Ik ben het!
Vreest niet!
Petrus antwoordde hem en zei:
Als gij het zijt,
beveel me dan tot u te komen over de wateren!
Hij zei:
Kom!
En Petrus daalde af uit het schip,
wandelde over de wateren
en kwam tot Jezus.
Toen hij echter de sterke wind zag
werd hij bevreesd
en begon te verdrinken.
Hij schreeuwde en zei:
Heer, red mij!
Terstond!
stak Jezus zijn hand uit,
greep hem
en zei tot hem:
Kleingelovige,
waarom heb je getwijfeld?

32)
33)

Toen zij het schip opgegaan waren,
stilde de wind.
Zij die in het schip waren, aanbaden hem en zeiden:
Waarlijk,
gij zijt een zoon van God!

Intermezzo cello
Verkondiging
Intermezzo cello
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)

gemeente gaat staan

Slotlied: Lied 362
Componist Bernard Heijbers, Dichter Huub Oosterhuis

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

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.
Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Victor van Bijlert
Diaken: Anne-Helene Borgts
Orgel/piano: Gert Boersma
Zang: Pieter Kuipers
Cello: Harry Broom en Diederik Smulders

Agenda
Woensdag 2 juni 20.00 uur, Juniortafel met Ad van Nieuwpoort
Zondag 6 juni 10.00 uur, ds Jacob Korf
Woensdag 9 juni 20.00 uur, Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 13 juni 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
e-mail: erwindefouw@duinzichtkerk.nl

