Datum: 17 oktober 2021
Voorganger: ds. J. W. Steenbergen
Ouderling: Monique de Kruijf
Diaken: Madelief Hohé
Orgel/piano: Gert Boersma

Opgang
Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier J.S. Bach
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
gemeente gaat staan
Intochtslied: 217:1,2,
Aansteken van de kaarsen
Ouderling:
Allen

Onze hulp is in de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ouderling:
Allen

O HEER, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.

Ouderling:
Allen

Laat ons Uw stem horen
en Uw liefde ervaren
Amen

Lied 217:3, 4,
Voorganger:

Allen

Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
Amen

Vredegroet
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus.

Lied 217:5
gemeente gaat zitten
Gebed van Opgang
Lied 326
Kindermoment
Opening van de Schriften
Gebed
Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezingen: Exodus 2, 1-10

uit NBV

1 Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam.
2 Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind
en ze hield het verborgen, drie maanden lang. 3 Toen ze geen kans zag
haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van
papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de

mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. 4 De zuster van het kind
ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren.
5 Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden,
terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte
de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. 6 Ze
maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol
medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7 Toen kwam de
zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een
voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8 ‘Ja, doe dat maar,’
antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van
het kind ging halen. 9 De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem
dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam
het kind mee en voedde het. 10 Toen het groot genoeg was, bracht ze het
naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon.
Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’

Mattheus 13, 31-32 uit NBV
31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel
lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn
akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het
groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de
vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’
Psalm 107:1,4
Verkondiging
Lied 973

Gaven en Gebeden

Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat
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: 362

Zending en Zegen
Zegen

Agenda
Zondag 24 oktober, 10.00 uur, ds M.C. Aten
Woensdag 27 oktober, 1400 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort
Donderdag 28 oktober, 20.00 uur, Bijbeltafel
Zaterdag 30 oktober 16. 00 uur, Orgelconcert met Christiaan Ingelse
Zondag 31 oktober, 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort
12.00 uur, Bijbel met Friet (tieners)
Woensdag 3 november, 20.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 7 november, 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort
Dinsdag 9 november, 20.00 uur, Great Books School met Mirjam Elbers

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
Koster is telefonisch bereikbaar op ma, di, woe en do van 10.00 – 12.00
uur. Telefoon: 070 – 3245774.
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

