
 
   

                                                     
DUINZICHTKERK, zondag 7 juni 2020 
Trinitatis 
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout 
Voorganger: ds. H.J. Steinvoort 
Ouderling van dienst: Jenny du Pon 
Diaken van dienst: Izabella Hus                                                        
Pianist/organist: Gert 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 
 
Aanvangslied: Lied 280: 1, 5 
 

1.De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

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



ouderling   God die mensen nabij wilt zijn 
   wij komen voor uw aangezicht 
   met alles wat we hebben 
   en alles wat we missen 
   en alles waarin we faalden. 
   Help ons ons leven opnieuw te bezien 
   in het licht van uw liefde. 
   Open onze oren voor uw woorden van hoop, 
   open onze ogen voor uw wegen van heil, 
   open onze harten voor het geheim van uw liefde. 
   Amen 
  
Psalm 145: 3 uit De Nieuwe Psalmberijming 
 
 3.  Genadig en vol liefde is de HEER. 
  Hij heeft geduld, Hij redt ons keer op keer. 
  Hij deelt zijn gaven uit aan groot en klein; 
  zijn schepping mag bij Hem geborgen zijn. 
  Laat alles wat U maakte voor U buigen, 
  U prijzen, van uw koningschap getuigen. 
  Laat ieder uw gezag en daden eren, 
  verkondigen dat U steeds zult regeren.                                                                                                       
 

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  
    
   Omwille van hen allen roepen wij samen tot U: 
allen   Heer ontferm U, Christus, ontferm U,                  

Heer ontferm U over ons 
     

 
 
 
 



Glorialied: Lied 304 
 

1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
                                                                                                         

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Groet 
voorganger  De Heer zal bij u zijn 
allen    De Heer zal u bewaren 

 
Gebed van de zondag 
voorganger  Laat ons bidden….. 
   Dat bidden wij door Jezus, uw Zoon,  
   die met U in de eenheid van de heilige Geest 
   leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.  
allen   Amen 
 
Eerste lezing: Exodus 34: 4 – 9  
 
4 Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens 
ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen. 
De twee stenen platen droeg hij bij zich. 5 De HEER daalde neer in een 
wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. 6 De HEER 
ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die 



liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7 die duizenden 
geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, 
maar niet alles ongestraft laat en de kinderen en kleinkinderen 
onderzoekt op de schuld van de ouders, en ook het derde geslacht en 
het vierde.’ 8 Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.  
9 ‘Als u mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, 
ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld 
en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’ 
 
lector  Zo luidt het Woord van de Heer. 
allen   Wij danken God 
 
Lied 589 uit de Oecumenische liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’ 
 
 1 Jouw woorden in schriften geschreven, 
  jouw woorden in stenen gegrift, 
  ze komen in mensen tot leven, 
  zij worden in mensen tot licht. 
 
 2 Jouw liefde met mensen verbonden, 
  een leven van vrede beloofd - 
  gebroken door ziekte en wonden, 
  verbond niet door mensen geloofd. 
 
 3 En toch in ons hart neergeschreven 
  dat woord dat niet ophouden wil: 
  dat mensen dóór moeten leven 
  dat jij met ons verder wil. 
 
 4 Gekend door mensen, geweten, 
  jouw woord in ons hart voorgoed, 
  een naam om niet te vergeten, 
  een God die ons leven doet. 
 
 
 



Evangelielezing: Matteüs 28: 16 – 20  
 
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen 
heen had gestuurd, 17 en toen ze hem zagen vielen ze op hun knieën, al 
twijfelden enkelen. 18 Jezus kwam naar hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest, 20 en door hun te leren in het oog te  
houden alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen: ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de tijd. 
 
lector  Zo spreekt de Heer. 
allen  Lof zij U Vader, Zoon en heilige Geest,  
  in eeuwigheid. Amen 
 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied 362: 1, 3  

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 
3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
 



GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden  
 

Bestemming van de gaven 
1e collecte: Diaconale collecte JONG Transvaal en Schilderswijk 
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 barhartigheid 
 allen   Hoor ons gebed 
  
 Persoonlijk gebed in stilte 
 ‘Onze Vader’ 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Vredegroet 
Geven wij elkaar, de mensen om ons heen, met een zichtbaar gebaar, 
een teken van de vrede van Christus, 
zodat wij in die verbondenheid met elkaar de zegen ontvangen en samen 
dragen in onze wereld. 
 



Slotlied: Lied 835: 1, 2, 4                 staande 
 
1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 

 
4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 
Zegen 
 
allen  Amen     
             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 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.duinzichtkerk.nl/
mailto:contact@jaapvandemeent.nl

