
 
   

                                                     
DUINZICHTKERK, zondag 28 juni 2020 
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout 
 
Voorganger: ds. Adrie Sterrenburg        Voorburg 
Ouderling van dienst: Sam Boelens 
Diaken van dienst: Rein Willems                                                        
Organist: Gert Boersma 
Zang: Marga Boelens, Pauline Kuipers en Ulrich Thöle 

    

 
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 
 
 
Introïtuspsalm Psalm 25: 5 en 10 Louter goedheid zijn Gods wegen 
 

 
 
 



 
 

10. Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t’allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

 
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  
      

   Lied 833 (2 x achter elkaar voorgezongen) 
 

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

Heer ontferm U over ons 
     

Glorialied Lied 302: 1 en 4  God in den hoog’ alleen zij eer` 
 

 



4. O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus’ dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 

                                                                                          

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

 
voorganger  Gebed van de zondag      
   
Eerste lezing: Jeremia 29: 1 en 4-14 (NBV) door ouderling 
1Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft 
gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de 
priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit 
Jeruzalem naar Babel had gevoerd.  
 
4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de 
ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw 
huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga 
huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen 
en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in 
aantal toenemen, niet afnemen. 7Bid tot de HEER voor de stad waarheen 
ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de 
stad is ook jullie bloei. 
8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet 
misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun 
dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. 9Wat ze jullie in mijn naam 
profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER. 
 

 



10Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar 
jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar 
Jeruzalem te laten terugkeren. 11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt 
de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een 
hoopvolle toekomst geven. 12Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, 
en ik zal naar jullie luisteren. 13Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als 
jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 14Ik zal me door jullie laten 
vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie 
samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb 
– spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je 
heb laten wegvoeren. 
 
ouderling   Zo spreekt de Heer. 
              Wij danken God 
 
Lied 418: 1, 2 en 3  God schenk ons de kracht 
 

 
 
2. Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

  



3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
 
Evangelielezing: Matteüs 10: 34-42 (NBV) door ouderling 

Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet 
gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35Want ik kom een wig 
drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder 
en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36de vijanden van 
de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37Wie meer van zijn vader of 
moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn 
zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38Wie niet zijn kruis op zich 
neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39Wie zijn leven probeert te 
behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, 
die zal het behouden.40Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij 
ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41Wie een profeet 
ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en 
wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als 
een rechtvaardige beloond worden. 42En wie een van deze geringe 
mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een 
leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’ 
 
ouderling   Zo spreekt de Heer. 
             Lof zij U Christus, in eeuwigheid 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied 975: 2, 3 Jezus roept ons te belijden 
 

 
 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 



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

Bestemming van de gaven 
1e collecte: Diaconale collecte maatjesproject “Blijf je nog even?” 
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’ 
 
 
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: 1014  Geef vrede door van hand tot hand 
 

 
  

2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 
3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

 
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

