
 
   

                                                     
DUINZICHTKERK, zondag 9 augustus 2020 

‘Wij zijn een geur van Christus’  
(2 Korintiërs 2: 14) 
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout 
 

Voorgangers: ds. Casper van Dongen 
Ouderling van dienst: Stan Butijn 
Diaken van dienst: Rein Willems 
Organist: Gert Boersma 
Zang: Anne-Helene Borgts, Pieter Kuipers, 

 Jacqueline Boersma 
                                                            
 
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 
 
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 
                            
Psalm 66: 1, 2, 5 
 
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 413                    staande 

                                               
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Groet 
voorganger  De Heer zal bij u zijn    
    De Heer zal ons bewaren 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Hosea 14: 2-7 
2Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben je 
ten val gekomen. 3Kom met woorden van berouw en keer terug naar de 
HEER. Zeg tegen hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is 
van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. 4Onze redding 
verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens 
zullen wij niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer 
onze god noemen. Immers, bij u vindt een wees ontferming!’ 
 
5Ik genees hen van hun ontrouw, 
mijn hart gaat naar hen uit. 
Mijn toorn heb ik laten varen. 
6Ik zal voor Israël zijn als de dauw. 
Het zal bloeien als een lelie, 
wortelen als een ceder op de Libanon; 
7zijn jonge loten zullen uitlopen. 
Het zal als een prachtige olijfboom pronken 
en geuren als de ceders op de Libanon. 



Antwoordpsalm: Psalm 92:7 
 
Tweede lezing: Handelingen 16: 6-12 
6Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de 
heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. 
7Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar 
Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. 8Daarom 
trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. 
9Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië 
hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ 10Toen 
Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië 
vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om 
aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. 
De gebeurtenissen in Filippi 
11We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks 
koers naar Samotrake; de dag daarop voeren we verder naar Neapolis. 
12Van daar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van 
Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, 
bleven we enkele dagen. 
 
Antwoordpsalm: Psalm 92:8 
 
Derde lezing: 2 Korintiërs 2: 12-17 
12Toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te verkondigen, 
gaf de Heer mij daartoe goede mogelijkheden. 13Maar ik vond geen rust, 
omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof. Daarom nam ik weer afscheid 
en vertrok naar Macedonië. 
 
14God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht 
meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als 
een aangename geur. 15Wij zijn de wierook die Christus brandt voor 
God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren 
gaan. 16Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood 
leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is 
geschikt voor deze taak? 17Wij zijn niet als zoveel anderen, die aan het 



woord van God willen verdienen; wij spreken erover in alle oprechtheid, 
in opdracht van God, ten overstaan van hem en in eenheid met Christus. 
 
voorganger:  Zo spreekt de Heer. 
            Lof zij U Christus, in eeuwigheid 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied 747: 1, 2, 4 

 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden 
               
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Diaconale collecte jongerenwerk: School van Barmhartigheid 
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) 
 
 
 
 
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 747: 5, 6, 8 
 
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.  
 
Het kerkelijk bureau is gesloten van 27 juli t/m 12 augustus. 

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

