
 
   

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derde zondag na Pinksteren, 13 juni 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Raam Thomaskerk Amsterdam, Antonio Saura, 1965 



Opgang 
 
Orgelspel: Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf, BWV 617     

J.S. Bach (1685 – 1750) 
 
De klok wordt geluid  
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 

gemeente gaat staan 
Intochtslied: Lied 686 : 1 
 
Componist Bernard Huijbers 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   686 : 2
 
2 Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
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 686 : 3 
 
3 De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
gemeente gaat zitten 

 
Gebed van Opgang 
 
Gezang 302 (Liedboek ’73): 1, 2, 3 
 
Componist: Heut singt die liebe Christenheit  Dichter: N. Herman 

 
 
 
 
 



2 Hier druipt de regen van Gods woord, 
in alle beken stroomt het voort, 
het drenkt de luisterende velden: 
die zijn gehoorzaam aan zijn lied 
en al doorgronden zij het niet, 
zij zullen het de mensen melden. 
 
3 Al het gezaaide spreekt Gods woord, 
het plant zich duizendvoudig voort, 
wie is zo doof dat hij niet luistert? 
Wie is zo traag dat hij niet weet 
hoe God een Heiland komen deed, 
een zaad waarvan het eiland fluistert?  
 
 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 

 



Schriftlezing: Jozua 5 : 2 – 12 (SHA/AvN) 

 

2) Op dat moment 

 zei JHWH tot Jozua: 

  Maak je stenen messen 

  en ga de zonen van Israël weer besnijden 

  voor de tweede keer. 

3) En Jozua maakte zich stenen messen 

 en besneed de zonen van Israël 

op de Heuvel der Voorhuiden. 

4) Dit nu is de reden dat Jozua besneed: 

 Heel het volk dat uittrok uit Egypte, alle mannen, 

 allen krijgslieden, waren onderweg in de woestijn gestorven 

 toen zij uittrokken uit Egypte. 

5) Zij nu waren besneden, 

 heel het volk, zij die uittrokken. 

 Maar heel het volk dat geboren was in de woestijn 

 toen zij uittrokken uit Egypte 

 had men niet besneden. 

6) Want veertig jaar gingen de zonen van Israël in de woestijn 

 totdat heel de natie aan zijn eind gekomen was. 

 De krijgslieden die uitgetrokken waren uit Egypte, 

 die niet hoorden naar de stem van JHWH, 

 aan wie JHWH had gezworen had 

het land niet te laten zien, 

 dat JHWH aan hun vaderen had gezworen om het ons te geven, 

 een land overvloeiend van melk en honing. 

7) Hun zonen liet hij opstaan in hun plaats; 

 hén besneed Jozua. 

 Zij waren immers voorhuidig, 

 doordat men hen onderweg niet besneden had. 

 

 

 



8) En het geschiedde 

 toen de besnijdenis van heel het volk volbracht was 

 dat zij op hun plaats in het legerkamp bleven 

 tot ze herleefden. 

 

9) Toen sprak JHWH tot Jozua: 

  Deze dag heb ik de smaad van Egypte van jullie afgewenteld. 

  daarom roept men de naam van die plaats: Gilgal, ‘Wenteloord’, 

  tot op deze dag. 

10) De zonen van Israël legerden zich te Gilgal, 

 en zij bereidden het Pesach 

 op de veertiende dag van de maand,  

 ’s avonds in de vlakten van Jericho. 

11) Zij aten van wat zij van het land konden trekken 

 op de morgen na het Pesach, 

 matses en geroosterd graan,  

 juist op die dag. 

12) En het manna hield die volgende morgen op 

 toen zij konden eten van wat zij van het land konden trekken. 

 En er was geen manna meer voor de zonen van Israël, 

 zij aten van de opbrengst van het land Kanaän, 

 in dat jaar.  

            

Intermezzo: Duo voor Cello no 3, Ernst Mahle (1929 - ) 
 
Evangelielezing: Johannes 5 : 1 – 15 (AvN) 
 

1) Na dit  

was er een feest van de Judeeërs 

 en Jezus ging op naar Jeruzalem. 

2) Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, 

 in het Hebreeuws genaamd Bethesda (huis der hulpe), 

 met vijf zuilen. 

 

 



3) Hierin lag een menigte 

 van zieken, blinden, lammen, kreupelen 

 een beweging van het water afwachtend. 

4) Want een bode van de Heer daalde, 

 volgens een bepaalde tijd, 

 neer in het bad 

 en bracht het water in beroering; 

 degene die dan het eerst inging, 

 na de beroering  van het water, 

 werd gezond,  

welke kwaal hij ook had. 

 

5) Een mens was nu daar, 

 acht en dertig jaar, 

 met een ziekte. 

6) Hem zag Jezus liggen, 

 en terwijl hij wist dat hij reeds lange tijd gelegen had, 

 zei hij tot hem: 

  Wil je gezond worden? 

7) De zieke antwoordde hem: 

  Heer, geen mens heb ik 

  om wanneer het water in beroering wordt gebracht 

  mij in het bad te werpen; 

  en terwijl ik kom, 

  daalt een ander vóór mij af. 

8) Jezus zei tot hem: 

  Sta op, 

  neem op je matras 

  en wandel! 

9) En terstond! 

 gezond werd de mens 

 en hij nam op zijn matras 

 en wandelde. 

 Het was nu Sabbat op die dag. 

 



 
Intermezzo: Duo voor Cello no 6, Ernst Mahle (1929 - ) 
 
Verkondiging 
 
Intermezzo: Duo voor Cello no 8, Ernst Mahle (1929 - ) 
 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Straatpastoraat 
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 630 
 
Componist Melchior Vulpius    Dichter Ad den Besten 

 
 
2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 
 



3 Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
4 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 
 
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: Jan Willem Thijs 
Diaken: Ido Bosman 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Rein Willems en Jaap de Kleijn 
 
 
 

 
 
 



Agenda 
Woensdag 16 juni, 14.00 uur, Meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 20 juni, 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort 
Woensdag 23 juni, 20.00 uur, Meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 27 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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