Datum 15 mei 2022
Cantate

Moïse retourne vers ses frères et voit leur fardeau,
Marc Chagall, 1966, Privé bezit

Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Geran Kaai
Diaken: Willemien de Vlieger-Moll
Orgel: Arthur Vos

Opgang
Orgelspel: Thema met variaties in C KV 285 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
gemeente gaat staan
Intochtslied: 215 : 1, 2, 3
Ouderling:
Allen

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

Ouderling:
Allen

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

Ouderling:
Allen:

Laat ons Uw stem horen
en Uw liefde ervaren
Amen

Vervolg Lied

215 : 4, 5

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.
Vervolg Lied 215 : 6, 7

gemeente gaat zitten

Gebed van Opgang
Psalm 98 : 1, 2, 3
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: Exodus 15 : 22 – 27 (AvN)
22)

23)

Opbreken deed Mozes Israël,
van de Rietzee weg.
Zij trokken uit naar de woestijn van Soer.
Zij gingen drie dagen de woestijn in
en vonden geen water
Zij kwamen in Mara,
maar konden niet drinken van het water van Mara
want het was bitter.
Daarom werd zijn naam geroepen:

24)

25)

26)

27)

Mara, Bittere!
Zij morden, het volk, tegen Mozes
en zeiden:
Wat moeten wij drinken?
Hij schreeuwde tot JHWH.
En JHWH onderwees hem over een boom/ een hout.
Hij wierp hem in het water
en zoet werd het water.
Daar heeft hij hem inzetting en recht gesteld.
Daar beproefde hij hem,
hij sprak:
Als jij hoort,
hoort naar de stem van JHWH, jouw God,
en doet wat recht is in zijn ogen,
oren hebt naar zijn geboden
en bewaart al zijn inzettingen:
dan zal ik alle kwaal
die ik op Egypte heb gelegd,
niet leggen op jou.
Want ik, JHWH, ben jouw heelmeester.
Zij kwamen in Elim.
En daar:
twaalf waterbronnen en zeventig palmen.
Daar legerden zij zich,
aan het water.

Lied 605 : 1, 2, 3

Evangelielezing: Johannes 4 : 10 – 15 (AvN)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

Jezus antwoordde en zei tot haar:
Als jij wist van de gave Gods
en wie het is die jou zegt:
‘Geef mij te drinken!’
dan zou je het hém vragen
en hij zou jou levend water gegeven hebben!
De vrouw zei tot hem:
Een schepbak heb je niet en de put is diep;
waar vandaan heb jij dan het levende water?
Jij bent toch niet groter dan onze vader Jakob,
die ons de put gegeven heeft
en zelf daaruit heeft gedronken
en zijn zonen en zijn vee?
Jezus antwoordde en zei tot haar:
Al wie drinkt van dit water
krijgt weer dorst.
Wie drinkt van het water dat ik hem geef
die zal nooit meer dorst krijgen tot in eeuwigheid;
maar het water dat ik zal geven
zal in hem worden tot een bron van water
dat opspringt tot eeuwigheidsleven.
De vrouw zei tot hem:
Heer, geef mij dat water,
opdat ik geen dorst meer zal krijgen
en hierheen hoef te komen om te scheppen.

Lied 605 : 4, 5
Verkondiging
Orgelintermezzo: Andante "canta"bile - Charles Marie Widor (1844-1937)
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Protestantse kerk Missionair
2e collecte: Kariboe Bibi
Kinderen komen terug uit de kinderkring
Gebeden
Na de intenties:
Componist: Christiaan Winter

stil gebed
gebed des Heren
gemeente gaat staan
Slotlied: Lied 362

Zending en Zegen
Zegen

Orgelspel: Preludium en fuga in a BWV 543, Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

AGENDA
Dinsdag 17 mei, 14.00 uur Themabijeenkomst Wandeling door Clingendael
met Erwin de Fouw
Dinsdag 17 mei, 20.00 uur Benefiet Concert voor Oekraine
Woensdag 18 mei, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 22 mei, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort
16.00 uur Duinzichtgesprekken met Jaap de Hoop Scheffer
Woensdag 25 mei, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Donderdag 26 mei, 10.00, Hemelvaartsdienst, ds Jaap van den Akker in
Christus Triomfator Kerk, gezamenlijke dienst
(in de Duinzichtkerk geen dienst)
Donderdag 26 mei, Tieners op kamp
Vrijdag 27 mei, 18.00 uur BBQ op het kerkplein met zustergemeente
Leipzig-Marienbrunn
Zondag 29 mei, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, gezamenlijke dienst met
Christus Triomfator Kerk in onze eigen kerk
MEDEDELINGEN
U kunt op drie manieren invulling geven aan de collectes.
1.
Geven in contanten; na afloop van de dienst staan er bij de
uitgangen mandjes waar u uw gift kunt deponeren.
2.
Geven met uw smartphone; via de Givt-app kunt u tijdens de
dienst met uw smartphone geven.
Of via een scan van de QR code:
Collecte 1: Protestante Kerk Missionair Collecte 2: Kariboe Bibi

3.
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

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.

