
    

                                                     

DUINZICHTKERK, zondag 12 juli 2020 
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout 
 
Voorganger: ds. J. W. Steenbergen 
Ouderling van dienst: Sam Boelens 
Diaken van dienst: Nel Klamer                                                        
Organist: Gert Boersma 
Zangers: Jacqueline Boersma, Anne-Helene Borgts, Jan 

          Willem Thijs 

 
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  
ouderling  Wij zijn gekomen 

als geroepen 
Hier vinden wij 
een plaats onder de zon, 
Hier krijgen wij   
een eigen naam. 
Laat de zon van uw aangezicht 
Over ons opgaan, 
De regen van uw erbarmen 
Ons bekrachtigen 
En koester ons allen in uw liefde. 
Door Christus onze Heer.  
Amen 



Lied:    Psalm 67:1, 3 

 
 

3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 



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 304 

 
 

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 
    De Heer zal ons bewaren 

 
Gebed van de zondag door voorganger      
 
Eerste lezing: Jesaja 55: 6-13 (NBV) door voorganger 
6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 
roep hem terwijl hij nabij is. 
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de HEER, 
die zich over hem zal ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven. 
8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 
en mijn plannen jullie plannen. 
 
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 
en daarheen niet terugkeert 
zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen, 
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
11zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar mij terug, 
niet zonder eerst te doen wat ik wil 
en te volbrengen wat ik gebied. 
 
12Vol vreugde zullen jullie uittrekken 
en in vrede zul je huiswaarts keren. 



Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, 
en alle bomen zullen in de handen klappen. 
13Doornstruiken maken plaats voor cipressen, 
distels voor mirtenstruiken. 
Zo zal de HEER zich roem verwerven, 
het is een eeuwig en onvergankelijk teken. 
 
voorganger   Zo spreekt de Heer. 
              Wij danken God 
 
Lied: 313:1, 5 

 



    

                                                     

5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 

’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Evangelielezing: Mattheüs 13: 1-9; 18-23 (NBV) door lector  
1Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer 
zitten. 2Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en 
daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever 
bleef. 3Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging 
eens naar zijn land om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een deel van 
het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5Een ander 
deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het 
schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon 
doordringen. 6Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het 
geen wortel had droogde het uit. 7Weer een ander deel viel tussen de 
distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8Maar er viel 
ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels 
honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9Laat wie oren 
heeft goed luisteren!’ 
 
18Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19bij ieder die het 
woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het 
kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg 
gezaaid. 20Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die 
het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21Het 
schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze 
vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik 
stand. 22Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het 
woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de 
verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht 
blijft. 23Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord 
horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels 
honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ 
 



lector   Zo spreekt de Heer. 
             Lof zij U Christus, in eeuwigheid 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Lied: 650: 1, 2, 3, 4, 7 

 
 
2. Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 

4. Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 
7. Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
 
 
 
 
 



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

Bestemming van de gaven 
1e collecte: Kerk in Actie: binnenlands diaconaat 
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 
   Hoor ons gebed 
  
 Persoonlijk gebed in stilte 
 ‘Onze Vader’ 
 
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 die verbondenheid met elkaar de zegen ontvangen en 
samen dragen in onze wereld. 
 



Slotlied:  827 

 
 

2. God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
3. Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 
 
4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 

 
Zegen 
 
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 
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

