
 
   

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  

Onderweg naar ’t feest van fluiten, Ans Wortel 
 

 
 
 
 
 
Vierde zondag na Pinksteren, 20 juni 2021 
 
Voorganger : ds Ad van Nieuwpoort 
Ouderling : Geran Kaai 
Diaken  : Rein Willems  
Orgel  : Gert Boersma 
Zang  : Marga Boelens 
 



Opgang 
 
Orgelspel: O Gott, du frommer Gott, BWV 767    J.S. Bach 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 

gemeente gaat staan  
Intochtslied: Lied 276 : 1  
     
 
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   276 : 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. 
 



(vervolg) lied 276 : 3 
 

gemeente gaat zitten 
 
Gebed van Opgang 
 
Lied: Joshua fit the battle of Jericho 
Mahalia Jackson 

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

 
 
Profetenlezing: Jozua 5 : 13 - 15 
 
13) En het geschiedde toen Jozua bij Jericho was, 

 dat hij zijn ogen ophief en zag: 



 Zie! een man staat tegenover hem, 

 zijn zwaard uitgetrokken in zijn hand. 

 Jozua ging naar hem toe en zei tot hem: 

  Behoor jij tot ons of tot onze tegenstanders? 

14) Hij zei: 

  Nee, maar als overste van de legerschare van JHWH  

ben ik nu gekomen. 

 Toen viel Jozua met zijn aangezicht ter aarde, 

 boog zich neer en zei tot hem: 

  Wat spreekt mijn heer tot zijn dienstknecht? 

15) De overste van de legerschare van JHWH zei tot Jozua: 

  Doe je sandalen van je voeten 

  want de plaats waarop je staat 

heilig is die. 

 En Jozua deed aldus. 

 
Lied: Jozuaballade (Karel Deurloo) : 1, 2, 3 
 
Profetenlezing: Jozua 6 : 1 – 20 
 
1) Jericho nu sloot zich toe 

 en bleef toegesloten voor de kinderen van Israël. 

 Niemand kon eruit 

 en niemand kon erin. 

2) JHWH zei tot Jozua: 

  Zie! Ik geef Jericho en zijn koning in jouw hand,  

de krachtige helden. 

3)  Loop om de stad,  

alle krijgslieden, 

  rondom de stad,  

één keer. 

  En doe dat zes dagen lang! 

4)  Zeven priesters moeten zeven joveelsjofars dragen  

vóór de ark uit. 

  Op de zevende dag echter 



moeten jullie zeven keer een rondgang om te stad maken. 

  Dan moeten de priesters de sjofars laten schallen. 

5)  En het zal geschieden: 

  Wanneer de joveelhoorn langgerekt klinkt 

  en jullie het geluid van de sjofar horen, 

  dan moet het gehele volk een geweldige juichkreet aanheffen. 

  Dan zal de muur van de stad ter plekke ineenstorten 

  en het volk zal optrekken,  

iedereen er recht op af. 

6) Jozua, de zoon van Nun, riep de priesters op 

en zei tot hen:  

  Neem de ark van het verbond op. 

  Laat zeven priesters zeven joveelsjofars nemen, 

  vóór de ark van JHWH uit. 

7) En hij zei tot het volk: 

  Trekken jullie op,  

loop om de stad, 

 laat de voorhoede vóór de ark van JHWH uit trekken. 

 

8) En het geschiedde zoals Jozua tot het volk gezegd had: 

 de zeven priesters die de zeven joveelsjofars droegen, 

 vóór het aangezicht van JHWH uit, 

 trokken op  

en lieten de sjofars schallen 

 terwijl de ark van het verbond van JHWH achter hen aan kwam. 

9) De voorhoede ging vóór de priesters uit, 

 die de sjofars lieten schallen 

 en de achterhoede ging achter de ark: 

 het was een gaan en schallen van de sjofars. 

10) Aan het volk gebood Jozua: 

  Geen juichkreet aanheffen,  

laat je stem niet horen! 

  Laat er geen woord uit je mond komen, 

  tot aan de dag waarop ik tot je zeg:  

Juich! 



  Dan zullen jullie juichen. 

 

11) Zo ging de ark van JHWH rondom de stad, één keer. 

 Ze kwamen in de legerplaats 

en overnachtten in de legerplaats. 

 

12) Jozua stond ’s morgens vroeg op, 

 de priesters namen de ark van JHWH op. 

13) De zeven priesters, die de zeven joveelsjofars droegen  

vóór de ark van JHWH uit  

 lieten, al gaande en gaande, de sjofars schallen, 

 terwijl de voorhoede voor hen uit ging 

 en de achterhoede achter de ark van JHWH ging: 

 het was een gaan en schallen van de sjofars. 

14) Zo liepen zij rondom de stad,  

op de tweede dag,  

één keer, 

 en ze keerden terug in het legerkamp. 

 Dat deden zij zes dagen lang. 

 

15) En het geschiedde op de zevende dag: 

 ze stonden vroeg op bij het opgaan van de dageraad 

 en ze liepen rondom de stad  

volgens dezelfde richtlijn,  

zeven keer. 

 Alleen op die dag liepen zij zeven keer rondom de stad. 

16) En het geschiedde bij de zevende keer 

 - de priesters lieten de sjofars schallen – 

 dat Jozua tegen het volk zei: 

  Juich! 

  Want JHWH geeft jullie de stad! 

 

17)  Maar de stad zal zijn als gebannen aan JHWH, 

  en alles wat erin is. 

  Alleen Rachab de hoer zal leven 



  zij en allen die tot haar huis behoren, 

  want zij heeft de boden verborgen,  

die wij gezonden hadden. 

18)  Alleen: jullie, wacht je voor het gebannene, 

zo niet 

  (als jullie eerst gebannen hebben 

  en jullie nemen toch iets van het gebannene weg) 

  dan leggen jullie daarmee de legerplaats van Israël onder de ban 

  en storten jullie die in het ongeluk 

19)  Al het zilver en goud,  

alle voorwerpen van koper en ijzer, 

  geheiligd is het aan JHWH 

  bij de schat van JHWH moet het terecht komen. 

 

20) Toen juichte het volk 

 en men liet de sjofars schallen. 

 En het geschiedde, 

 zodra het volk het geluid van de sjofar hoorde, 

 dat het volk juichte met een geweldige juichkreet. 

 Toen stortte de muur ter plekke ineen 

 en het volk trok op naar de stad 

 iedereen er recht op af 

 en zij namen de stad in. 

 

Jozuaballade: 4, 5, 6 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 



Bestemming van de gaven 
1e collecte: Kerk in Actie, Noodhulp 
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 769 : 1, 4, 5, 6 
 
 
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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Agenda 
Woensdag 23 juni 14.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 27 juni 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort 
Zondag 4 juli 10.00 uur, ds K. Vos 
Woensdag 7 juli 20.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 11 juli 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort,  vrolijke zomerdienst met 
afscheid van Chris van Wieren 
    
 
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 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.duinzichtkerk.nl/
mailto:advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl

