
 
   

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 8 augustus 2021  

Opgang 
 
Orgelspel 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 

gemeente gaat staan 
Intochtslied: Lied 280: 1, 2 (‘De vreugde voert…) 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  280:  3 en 4
 
 
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 280:  5 en 6 
 

gemeente gaat zitten 
 
Gebed van Opgang 
 
Psalm  111: 1 en 2 
 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 



Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 

 
 
Schriftlezing: Galaten 5: 22 en 23 
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing 
 
Schriftlezing: Titus 3: 1 - 7 

1 Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en 
gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, 2 dat ze van 
niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn 
en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. 3 Ook wij 
waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van 
allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van 
boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. 4 Maar 
toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar 
geworden 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige 
daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de 
wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij 
door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7 Zo 



zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we 
deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. 
 
Lied: Psalm 139: 1, 2 
 
 
Verkondiging 
 
Lied 841: 1, 2 en 4 (‘Wat zijn de goede…’) 
 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Diaconale collecte Baby Bullen Bank 
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 416 
 
 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 



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. F. J. van Harten 
Ouderling: Gerrit van Straalen 
Diaken: Ada Bosman 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Jacqueline Boersma, Maidy van Rijn en Jaap de Kleijn 
 
 

Agenda 
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 
Zondag 22 augustus 2021, 16.00 uur Indië Herdenking 
Woensdag 25 augustus 2021, 14.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 29 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 met vakantie van vrijdag 6 augustus tot en met dinsdag 17 
augustus. 
 
 
 
 

 


