
    

                                                     

 

Duinzichtkerk zondag 27 september 2020 
 
Opgang 
 
Orgelspel  
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
Intochtslied: Lied 210: 1 en 2      staande 
 

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 210: 3
 



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. 
 

 we gaan zitten 
 
Psalm 121 
 
Gebed van Opgang 
 
Lied 836 

 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 

 



Schriftlezing: Ezechiël 18: 1-4. 25-32 
1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het 
spreekwoord: Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen 
stroeve tanden? 3Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, nooit meer 
mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen! 4 
Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven van de 
ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal 
sterven. 
 
25Nu zeggen jullie: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Maar 
luister, Israëlieten! Ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan júllie niet 
eerder onrechtvaardige wegen? 26Iemand die rechtvaardig was maar dat 
niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft 
begaan. 27Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij 
trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. 28Als hij tot inzicht en 
inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven 
leven en niet hoeven sterven. 29De Israëlieten zeggen: “De wegen van de 
Heer zijn onrechtvaardig!” Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn júllie 
het niet die onrechtvaardig zijn? 
30Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is – spreekt God, 
de HEER. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie 
schuld je ten val. 31Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, 
en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, 
Israëlieten! 32 
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, 
de HEER. Kom tot inkeer en leef! 
 
Psalm 25: 1 en 2 

 
Evangelielezing: Mattheus 21: 23-32 
23Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de 
hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: 
‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die 
bevoegdheid gegeven?’ 24Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een 
vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond 
van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 25In wiens opdracht doopte 



Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze 
overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” dan zal 
hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” 26Maar als 
we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we het volk over ons heen, want 
iedereen houdt Johannes voor een profeet.’ 27Dus gaven ze Jezus als 
antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook 
niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 
28Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de 
een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 29De zoon 
antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging 
alsnog. 30Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: 
“Ja, vader,” maar ging niet. 31Wie van de twee heeft nu de wil van zijn 
vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de 
tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk 
van God. 32Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar 
u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook 
al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. 
33Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een 
wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de 
wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan 
wijnbouwers en ging op reis. 34Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde 
hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te 
nemen. 35Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er 
een, doodden een ander en stenigden een derde.  
 
Lied 130A: 3 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel en Lied 992 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 



Bestemming van de gaven 
1e collecte: Wijkdiaconie 
2e collecte: PKN (Vredeswerk) 
 
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. 
 
Voorganger:  dankgebed 
 

 
 
Diaken:  voor de nood van de wereld 
 

 
 
Voorganger:  gebed voor de gemeente 
 



 
 

stil gebed 

gebed des Heren       (U kunt ingetogen meespreken) 

 
Slotlied: Lied 103C : 1 en 2      staande 
 
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. J. Korf 
Ouderling: Monique de Kruijf 
Diaken: Madelief Hohé 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Pauline Kuipers, Idelette Nutma en Jan Willem Thijs.   
 
U wordt verzocht tijdens het gezamenlijk luisteren naar het korte 
afsluitende orgelspel en ook na afloop van het orgelspel te blijven zitten. 
Op uitnodiging van het lid van de commissie van ontvangst kunt u hierna 
via dezelfde deur waardoor u bent binnengekomen de kerk verlaten.  
 
 

Agenda 
 
30 september 20.00 uur  
Meelezen op woensdag 
 
4 oktober 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 maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur.   
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl                                                               
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365 
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.duinzichtkerk.nl/

