
 
   

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Duinzichtkerk, zondag 6 juni 2021 
Opgang 
 
Orgelspel Trio in c, BWV 525,2    J.S. Bach 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
Intochtslied: 517: 1 en 3    gemeente gaat staan 
 
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   322: 1 en 2
 
 
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 
 
(vervolg) lied 322: 3 
 
Gebed van Opgang 
 
U roepen wij aan, o God, 
want Gij baant ons de weg ten leven 
en spreekt uw woord van bevrijding: 
 
Ik ben de HEER, uw God, 
die u uit het land Egyp¬te, 
uit het diensthuis, ge¬leid heb. - 
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 
Zie naar ons om en bevrijd ons. 
 
Gij zult u geen gesneden beeld maken 
noch enige gestalte 
van wat boven in de hemel, 
noch van wat beneden op de aarde, 
noch van wat in de wateren onder de aarde is. 
Gij zult u voor die niet buigen, 
noch hen dienen; 
want Ik, de HEER, uw God,  
ben een naijverig God, 



die de ongerechtigheid der vaderen  
bezoek aan de kinderen,  
aan het derde en aan het vierde geslacht 
van hen die Mij haten, 
en die barmhartigheid doe aan duizenden 
van hen die Mij liefhebben 
en mijn geboden onderhouden. 
Zie naar ons om en bevrijd ons. 
 
Gij zult de Naam van de HEER, uw God,  
niet ijdel gebruiken,  
want de HEER zal niet onschuldig houden 
wie zijn Naam ijdel gebruikt. 
Zie naar ons om en bevrijd ons. 
 
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 
zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
maar de zevende dag is de sabbat van de HEER, uw God; 
dan zult gij geen werk doen, 
gij noch uw zoon, noch uw dochter, 
noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, 
noch uw vee, 
noch de vreemdeling die in uw steden woont.  
Want in zes dagen 
heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, 
 de zee en al wat daar in is, 
en Hij rustte op de zevende dag;  
daarom zegende de HEER de sabbatdag 
en heiligde die. 
Zie naar ons om en bevrijd ons. 
 
Eer uw vader en uw moeder, 
opdat uw dagen verlengd worden 
in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 
Zie naar ons om en bevrijd ons. 
 



Gij zult niet doodslaan. 
Gij zult niet echtbreken. 
Gij zult niet stelen. 
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 
Zie naar ons om en bevrijd ons. 
 
Gij zult niet begeren uws naasten huis; 
gij zult niet begeren uws naasten vrouw, 
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, 
noch zijn rund, noch zijn ezel, 
noch iets dat van uw naaste is. 
Zie naar ons om en bevrijd ons. 
 
U roepen wij aan, o God, 
want Gij baant ons de weg ten leven. 
 
Psalm 8: 1, 2 en 3 
 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 



 
 
Schriftlezing: Johannes 3: 22 – 36 (NBV) 
 
22 Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij 
vertoefde daar met hen en doopte. 23 Doch ook Johannes doopte, te 
Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar 
en lieten zich dopen; 24 want Johannes was nog niet in de gevangenis 
geworpen. 
25 Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een Jood 
over de reiniging. 26 En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: 
Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij 
getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem. 27 Johannes 
antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit 
de hemel gegeven zijn. 28 Gij kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd 
heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden. 29 Die 
de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die 
erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem 
van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. 30 Hij moet 
wassen, ik moet minder worden. 
31 Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde 
en spreekt van de aarde. 32 Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij 
gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand 



aan. 33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig 
is. 34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, 
want Hij geeft de Geest niet met mate. 35 De Vader heeft de Zoon lief en 
heeft Hem alles in handen gegeven. 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft 
eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 
zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 
 
 
Lied 544: 1 en 2 

 
Schriftlezing:  Romeinen 12: 9 – 21 (NBV) 
 
9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het 
goede. 10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon 
elkander ten voorbeeld, 11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de 
Here. 12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend 
in het gebed, 13 bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de 
gastvrijheid. 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 15 
Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. 16 Weest onderling 
eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het 
eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 17 Vergeldt niemand kwaad met 
kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. 18 Houdt zo mogelijk, voor 
zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 19 Wreekt uzelf niet, 
geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij 
komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 20 Maar, indien 
uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem 
te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Laat u niet 
overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
 
Lied 544: 5 
 
 
 
Verkondiging 
 
 



 
 
Lied 752: 1 en 5 
  
 
 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat 
2e collecte: Eigen Wijkgemeente 
3e collecte: Kerk in Actie voor 'Samen in actie tegen Corona'. 
 
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 
 

 

Orgelspel: Erbarm dich mein , o Herre Gott van J.S. Bach. 

 



Voorganger:  dankgebed 
 

 
 
Diaken:  voor de nood van de wereld 
 

 
 
Voorganger:  gebed voor de gemeente 
 

 
 

stil gebed 

gebed des Heren       (U kunt ingetogen meespreken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied 977: 1, 2 en 5 
 
       staande
 
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. J. Korf 
Ouderling: Stan Butijn  
Diaken: Madelief Hohé 
Orgel/piano: Gert Boersma  
Zang: Pauline Kuipers en Jan Willem Thijs 
 
 

Agenda 
Woensdag 9 juni, 20.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 13 juni, 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort 
Woensdag 16 juni 14.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 20 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 
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