
 
   

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      Zondag 1 augustus 2021 
Opgang 
 
Orgelspel 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 

gemeente gaat staan 
Lied  972: 1, 2 en 3     
 
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    972:  5 en 7
 
 



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 972: 10 
 

gemeente gaat zitten 
 
Gebed van Opgang 
 
Psalm  92: 1, 2 en 3 
 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 

 



Schriftlezing  Jesaja 43: 1-13 (Naardense Bijbel) 
 
1 Maar nu, 
zo heeft gezegd de ENE, 
   die jou schiep, o Jakob, 
die jou vorm gaf, Israël: 
vrees niet, want ik heb je verlost, 
ik heb je bij je naam geroepen, 
   jij bent van mij! 
2 Wanneer je oversteekt door het water 
   ben ik bij je, 
of door rivieren, 
   die zullen je niet overspoelen; 
wanneer je moet gaan door een vuur 
   zul je niet worden verschroeid, 
geen vlam zal je verbranden. 
3 Want 
ik ben de ENE, je God, 
Israëls Heilige, je redder; 
als zoenoffer voor jou gaf ik Egypte prijs, 
Koesj en Seva in jouw plaats. 
4 Sinds je kostbaar bent geworden in mijn ogen 
   en geëerd, en ík je heb liefgekregen,- 
geef ik mensen prijs in plaats van jou, 
natiën in plaats van jouw ziel! 
5 Vrees niet, want met jou ben ik,- 
uit Zonsopgang laat ik je zaad aankomen, 
uit Avondland laat ik je samenstromen. 
6 Ik zal tot het noorden zeggen: geef op!, 
en tot het zuiden: verhinder ze niet!, 
laat mijn zonen van verre komen, 
mijn dochters van het einde der aarde, 
7 ieder die genoemd is naar mijn naam 
en die ik heb geschapen voor mijn glorie,- 
heb gevormd, ja gemaakt heb! 



8 Laat uittrekken 
   een gemeenschap die blind was 
   al hadden ze ogen,- 
en van doven, al hadden ze oren! 
9 Al zijn alle volkeren 
samen vergaderd 
en zullen de natiën zich verzamelen, 
wie onder hen zal deze dingen melden, 
de eerste dingen doen horen?- 
kunnen zij hun getuigen opgeven 
   om hen te rechtvaardigen 
en horen die genoeg om te zeggen 
   ‘dit is wáár’? 
10 Gij zijt mijn getuigen!, 
   luidt de tijding van de ENE, 
dienaars van mij, die ik heb verkoren,- 
om mij te kennen, op mij te vertrouwen 
   en te verstaan dat ik het ben: 
voor mijn verschijning uit 
   is er geen god geformeerd 
en na mij zal er geen zijn. 
•• 
11 Ik, ík ben de ENE,- 
en buiten mij is er geen die redt. 
12 Ik 
heb gemeld, 
   redding gebracht en doen horen, 
ik ben geen vreemdeling bij u; 
gij zijt mijn getuigen, 
   luidt de tijding van de ENE, 
   en ik uw Godheid. 
13 Ook vandaag ben ik dat, 
en niemand die uit mijn hand kan redden; 
wat ik bewerk, wie zal het keren? 
•• 
 



Lied  696 
 
Schriftlezing  Johannes 6: 16-21 (Naardense Bijbel) 
 
16 Maar zodra de schemering geschiedt 
dalen zijn leerlingen af 
naar de zee; 
17 ze klimmen in een boot 
en zijn aangekomen 
aan de overzij van de zee 
bij Kafarnaoem; 
het is inmiddels donker geworden 
en nog steeds 
is Jezus niet bij hen aangekomen. 
18 De zee is wakker geworden 
door het blazen van een sterke wind. 
19 Als ze dan zo’n vijfentwintig of dertig 
stadiën ver zijn gekomen, 
aanschouwen zij hoe Jezus 
wandelt over de zee 
en dicht bij de boot aanlandt; 
en ze worden bevreesd. 
20 Maar hij zegt tot hen: 
ík ben het, vreest niet! 
21 Ze hebben hem toen 
in de boot willen nemen, 
en meteen 
bereikt de boot het land, 
waarheen ze weggevaren waren. 
 

Lied  339a 
 
Verkondiging 
 
Lied  978: 1 en 4 
 



 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Diaconaal maatjesproject “Blijf je nog even?” 
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  827 
 
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. IJjo Akkerman 
Ouderling: Jenny du Pon 
Diaken: Willemien de Vlieger 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Anne-Helene Borgts, Marga Boelens en Pieter Kuipers 
 
Agenda 
Zondag 8 augustus 2021, 10.00 uur ds F. van Harten 
Zondag 15 augustus 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort 



Woensdag 18 augustus 2021, 20.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 22 augustus 2021, 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 

 
Wilt u voor kerk gerelateerde bijeenkomsten een ruimte reserveren, neem 
dan contact op met de koster voor beschikbaarheid. 
 
Het Kerkelijk Bureau is van woensdag 28 juli t/m woensdag 25 augustus 
met zomervakantie. Bij vragen kunt u een mailbericht sturen aan 
info@duinzichtkerk.nl . 
 
De koster is van donderdag 6 augustus tot en met dinsdag 17 augustus 
met zomervakantie. 
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