Datum: 24 oktober 2021
Voorganger: ds. M. C. Aten
Ouderling: Sam Boelens
Diaken: Willemien de Vlieger
Orgel/piano: Gert Boersma

Opgang
Orgelspel: Nun danket alle Gott, BWV 657 J.S. Bach
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
gemeente gaat staan
Intochtslied: 33: 1 Kom nu met zang en roer de snaren

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 33: 2
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 33: 8
gemeente gaat zitten
Gebed van Opgang
314: 1, 2 en 3 Here Jezus, om uw Woord
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: Gen. 8: 1 – 14 en 9: 8 – 17 NBV
1 Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij
hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien,
waardoor het water afnam. 2 De bronnen van de oervloed en de sluizen

van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. 3
Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen
begon het te zakken. 4 Op de zeventiende dag van de zevende maand liep
de ark vast op het Araratgebergte. 5 Het water zakte voortdurend verder,
en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de
bergen zichtbaar.
6 Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark
had aangebracht open 7 en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer
vliegen totdat de aarde droog was. 8 Vervolgens liet hij een duif los om te
zien of het water verder gedaald was. 9 Maar de duif kon nergens een
plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem
terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand
uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. 10 Hij wachtte nog
zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11 Tegen de avond kwam ze
bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat
het water op de aarde verder gedaald was. 12 Weer wachtte hij zeven
dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem
terug. 13 In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag
van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach
maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was
drooggevallen. 14 Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand
was de aarde droog.
8 Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9 ‘Hierbij sluit ik een verbond
met jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende wezens die bij
jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen,
alle dieren op aarde. 11Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat
leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er
een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12 En dit,’ zei God, ‘zal
voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en
jullie en alle levende wezens bij jullie: 13 ik plaats mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 14 Wanneer
ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar
wordt, 15 zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en
nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen

vernietigt. 16 Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken
aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.
17 Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle
levende wezens op aarde gesloten heb.’
350: 1, 4, 5 en 7 Het water van de grote vloed

Schriftlezing: Joh. 15: 9 – 17 NBV
9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn
liefde. 10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw
blijdschap vervuld worde. 12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt,
gelijk Ik u heb liefgehad. 13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn
leven inzet voor zijn vrienden. 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat
Ik u gebied. 15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat
zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van
mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 16 Niet gij hebt Mij,
maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en
vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat
gij Hem bidt in mijn naam. 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.
791: Liefde, eenmaal uitgesproken

Verkondiging
657: Zolang wij adem halen

Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Diaconaal opbouwwerk in de wijken
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
416: 1 t.m. 4 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en Zegen
Zegen

Agenda
Woensdag 27 oktober, 1400 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort
Dinsdag 26 oktober, 20.00 uur, Great Books School met Mirjam Elbers
Donderdag 28 oktober, 20.00 uur, Bijbeltafel met Ad van Nieuwpoort
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

