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                                           THEMA: DE ARK VAN NOACH 
 
 
                                     WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM!  



DUINZICHTKERK, zondag 5 juli 2020 
Twaaljaarmoment 
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout 
 

Voorgangers: ds. Jaap van de Meent en Chris 
van Wieren 
Ouderling van dienst: Daniel Akkerman 
Diaken van dienst: Izabella Hus 
Organist: Gert Boersma 

                                                           Zang: Willemien de Vlieger, Monique de Kruijf  
     en Aart Stevens 
                                                            
m.m.v. Ruthy Kaai, Sigrid Timmer, Alexandrine Barthel, Tymo Ebbink, Willem 
Siekman, Florentine Wiegersma. 
 

 
DE INTREDE 

- de klok wordt geluid 
- stilte, ruimte voor gebed in kerk en consistorie  
- de dienstdoende ambtsdragers komen de kerk binnen 
- woord van welkom 
 
 
Orgelspel tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken 
                                                                            
  



Aanvangslied: Psalm 47: 1 en 2                   

 
 

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 

 
Bemoediging 
 
ouderling             Onze Hulp is in de naam van de Heer 
                             die hemel en aarde gemaakt heeft 
                              die trouw houdt tot in eeuwigheid 
                              en niet laat varen de werken van Zijn handen 
  
 



Gebed van toenadering 
                            
ouderling            Op de plaats waar ik was, 
                             wanneer zocht ik U daar? 
                             En U stond gewoon voor me! 
                             Maar ik was ook van mijzelf weggelopen 
                             en kon mezelf niet meer vinden, 
                            laat staan U!                                        
   (Aurelius Augustinus) 

 
       
 
Lied 833 (3x achter elkaar gezongen) 
 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 
Kyrie en Gloria 
diaken               Roepen wij tot de Heer om ontferming 
   voor de nood van de wereld  
                             en prijzen wij Zijn Naam 
                             want zijn barmhartigheid is groter dan ons denken 
 
kyriegebed 
  
diaken                           Omwille van hen allen roepen wij tot U: 
                            Heer, ontferm U 
                            Christus, ontferm U 
                              Heer, ontferm U over ons 
 
 
 
 
 
 
 



Glorialied: 686: 1 en 3                                                       

 
 

3. De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 



DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Groet 
voorganger  De Heer zal bij ons zijn en ons bewaren 
 
Gebed van de zondag 
voorganger  Laat ons bidden… 
    Dat bidden wij door hem, uw Zoon, 
    die met U in de eenheid van de Heilige Geest 
    leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
                              Amen. 
 
Lezing uit de kinderbijbel (uitgave Averbodes Jeugdbijbel)  
Genesis 6:7 – 9:17 
m.m.v. 
Alex en Sigrid (vertellers) 
Ruthy en Floor (God) 
Tymo (Noach) 
Willem (een van de zonen van Noach) 
 
Luisterlied: ken je dit verhaal? Van de CD Kom aan boord (Marcel & Lydia 

Zimmer, Ron Schröder en Marianne Busser) 

 
De kinderen van de nevendienst gaan hierna naar hun eigen dienst 
 
Uitleg  
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied 603  

 
 
2. Wat wilt Gij dat ik ben, 
een wrakhout op de golven? 
Wie weet ik dat Gij zijt? 
De ark van mijn behoud. 
 
3. Van vóór de vloed zijt Gij. 
Nog eer ik werd geboren, 
had Gij mijn koers gezet 
door deze diepten heen. 

 
4. En na de vloed komt Gij. 
Uw boog staat in de wolken, 
uw uitgestrekte arm, 
uw hand die ons bevrijdt. 
 
5. En ooit zal hoog en droog 
op gouden fundamenten 
uw stad voor eeuwig staan. 
En de dood zal niet meer zijn.

 
Overgangsmoment met de kinderen 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Wijkdiaconie 
2e collecte: Wijkgemeente 
 
 
 



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. 
 
Gebeden 
                 Dankgebed 
  Voorbeden 
                 telkens besloten met: 
                 voorganger  Heer, in Uw barmhartigheid, 
                                       hoor ons gebed 
 
                  Persoonlijk gebed in stilte 
   ‘Onze Vader’ ingetogen kan worden meegebeden 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Vredegroet 
Staande geven wij elkaar, de mensen om ons heen, met een zichtbaar 
gebaar, een teken van de vrede van Christus, 
zodat wij in verbondenheid met elkaar de zegen ontvangen en 
samen dragen in onze wereld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied 425 

 
 
 
Zegen 
                                                                                                 we gaan weer zitten 

Orgelspel 

  

U wordt verzocht tijdens het orgelspel en ook na afloop van het orgelspel 
te blijven zitten. De commissie van ontvangst regelt het op gecontroleerde 
wijze verlaten van de kerk. Op aanwijzing van het lid van de commissie 
van ontvangst kunt u naar buiten gaan.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens:  
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                                                             
Interim-predikant: ds. Jaap van de Meent. Telefoon: 06-20498002,                        
e-mail: contact@jaapvandemeent.nl 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.duinzichtkerk.nl/
mailto:contact@jaapvandemeent.nl

