
 
   

                                                     
DUINZICHTKERK, zondag 2 augustus 2020 
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout 
 

Voorgangers: ds. Jaap van de Meent 
Ouderling van dienst: Jan Willem Thijs 
Diaken van dienst: Anne-Helene Borgts 
Organist: Gert Boersma 
Zang: Marga Boelens, Monique de Kruijf, Teun 
Ritzema 

                                                            
 
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 68: 2 en 3                                                         
 
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            Samen hier bijeen,  
                             worden we stil om ruimte te maken   
                             voor U en elkaar.  
                             Samen hier bijeen,  
                             maken we ons voor even los  
                             van wat ons ketent en op ons drukt.  
                             Samen hier bijeen, 



                             stellen we ons open  
                             voor een vleugje wind,  
                            waarmee we verder mogen gaan. Amen. 
Lied 68: 7 

 
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 
 
diaken                kyriegebed 
  
                            Omwille van hen allen roepen wij tot U: 
                             Heer, ontferm U 
                             Christus, ontferm U 
                             Heer, ontferm U over ons 
   

Glorialied: Lied 146-c: 1, 5 en 6                staande
                                               
 
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. 
 
 
 
 



 
Profetenlezing: Nehemia 9: 15-17 (gelezen door diaken) 
15Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze 
dorst hadden liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het 
land binnen te gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder ede 
had beloofd. 16Maar onze voorouders hebben zich misdragen; koppig als 
ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. 17Ze weigerden te 
luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. 
Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden 
in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, 
geduldig en zeer trouw; u verliet hen niet. 
 

Antwoordpsalm: Psalm 78: 1, 2 en 3 
 
Evangelielezing: Matteüs 14: 13-21  (gelezen door ouderling) 
13Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen 
plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, 
en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14Toen hij uit de boot 
stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij 
genas hun zieken. 
15Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en 
zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen 
weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 
16Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 
17Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en 
twee vissen.’ 18Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19En nadat hij de mensen opdracht 
had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de 
twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en 
brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze 
door aan de mensen. 20Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de 
stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 
21Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen 
niet meegeteld.  
 
Acclamatie: Lied 339-a 
 



Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
Lied 383 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden 
               
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Diaconale collecte Buurt- en Kerkhuis Lukas 
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. 
 
Gebeden 
 Dankgebed 
 Voorbeden 
 telkens besloten met:  
 voorganger:  Heer, in uw barhartigheid 
   Hoor ons gebed 
 Persoonlijk gebed in stilte 
 ‘Onze Vader’                               (U kunt ingetogen meespreken) 



 
VREDEGROET, 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: Lied 802: 1, 3, 5 en 6 
 
Zegen 
 

Amen  

 

                                                                                                 we gaan weer zitten 

  

Orgelspel 

  

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.  
 
 
 
 
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                                                               
 
Vakantie 
Ds. Jaap van de Meent is van 3-12 augustus 2020 afwezig en niet bereikbaar. Hij 
zal in deze periode worden vervangen door ds. Peter Bakker (3-7 augustus) en ds. 
Geertje Zomer (9-12 augustus). In voorkomende gevallen kunt u contact 
opnemen met de scriba of met een van de ouderlingen van onze wijkgemeente.  

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


 
Het kerkelijk bureau is gesloten van 27 juli t/m 12 augustus. 


