Duinzichtkerk, Nieuwjaarsdienst zondag 3 januari 2021
Opgang
Orgelspel Concerto in C, BWV 595

J.S. Bach

De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Lied 488 v1,2,3: In den beginne was het woord…
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
vervolg Lied 488 v4,5

Voorganger:

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

Vredegroet: Wij begroeten elkaar met de vrede van Christus…
en gaan zitten

Lied: de Psalm van de zondag, 72 v 4,7

Gebed van Opgang
Lied 476 v1: Nu zijt wellekome…

Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Lied 335 (3X)

Schriftlezingen:
NUMERI 6:22-27 (de zegen van Aäron) (BGT, 2014)
22 De Heer zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat ze de
Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 24‘De Heer zal jullie gelukkig
maken en jullie beschermen. 25De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen.
26De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’

LUCAS 2:8-20 (de herders en Maria)
(BGT, 2014)
8Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun
schapen.
9Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om
hen heen. De herders werden bang. 10Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang
te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn.
11Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem,
de stad van David. 12En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een
voerbak en is in een doek gewikkeld.’
13En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en
zeiden: 14‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van
wie God houdt.’
De herders gaan naar Betlehem

15 Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen
elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er
gebeurd is. Laten we gaan kijken.’
16 Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een
voerbak lag het kind. 17Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de
engel over hem gezegd had. 18Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het
verhaal van de herders. 19Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze
bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.
20De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem
voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de
engel gezegd had.
vervolg Lied 476 -v2,3-

Verkondiging

Orgelspel
Kinderen komen terug uit de kinderkring

Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Diaconale collecte Maatjesproject 2GO
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.
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 157a de Lofzang van Maria
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. C. van Dongen
Ouderling: Monique de Kruijf
Diaken: Pauline Kuipers
Orgel/piano: Gert Boersma
Zang: Jacqueline Boersma, Ruerd Ruben en Idelette Nutma

Agenda
Zondag 10 januari, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort
Woensdag 13 januari, 20.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 17 januari, 10.00 uur 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort
Woensdag 20 januari, 14.00 uur meelezen met 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

