Vierde zondag van Pasen, 25 april 2021

The story of Exodus, Marc Chagall, 1966

Opgang
Orgelspel: Praeludium in C, BWV 545 J.S. Bach (1685 – 1750)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
gemeente gaat staan
Intochtslied: Lied 600 : 1, 2

Aansteken van de kaarsen
Ouderling:

Onze hulp is in de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
O HEER, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons Uw stem horen
en Uw liefde ervaren
Amen

Lied 600 : 3, 4
Voorganger:

Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.

Vredegroet
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus.
lied 600 : 5
gemeente gaat zitten

Gebed van Opgang
Lied 942
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: Deuteronomium 34 (AvN)
Deuteronomium 34
1)

2)

Mozes ging op,
vanuit de steppen van Moab naar de berg Nebo, de top van de Pisga,
tegenover Jericho.
JHWH liet hem heel het land zien: Gilead tot Dan
heel Naftali, het land Efraïm en Manasse, heel het land Juda tot aan de
zee daarachter,

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

de Negev, de Streek, de vallei van Jericho,
de Palmenstad, tot Zoar.
JHWH zei tot hem:
Dit is het land
dat ik Abraham, Izaäk en Jakob heb gezworen toen ik zei:
Aan jouw zaad zal ik het geven!
Ik heb het je doen zien met eigen ogen,
maar je zult daarheen niet overtrekken.
Daar stierf Mozes, de knecht van JHWH
in het land Moab, op de mond van JHWH.
En hij begroef hem in de vallei,
in het land van Moab, tegenover Bet Peor,
en niemand kent zijn graf
tot op deze dag.
Mozes was een man van honderdtwintig jaar toen hij stierf.
zijn oog was niet verduisterd
en zijn kracht was niet geweken.
De kinderen van Israël beweenden Mozes in de steppen van Moab
dertig dagen.
En de dagen van het bewenen,
van het rouwen om Mozes,
werden vervuld.
En Jozua, zoon van Nun, was vol van geest en wijsheid:
Mozes was met zijn handen op hem.
Naar hem hoorden de kinderen van Israël
en zij deden zoals JHWH geboden had aan Mozes.
Maar nooit meer is er een profeet in Israël opgestaan als Mozes,
hem heeft JHWH gekend van aangezicht tot aangezicht,
in al de tekenen en wonderen waarmee JHWH hem zond
te doen in het land van Egypte,
aan Farao en al zijn knechten en voor heel zijn land,
en in heel de sterke hand
in al dat ontzagwekkende en grote
dat Mozes heeft gedaan
voor de ogen van heel Israël.

Intermezzo: Sonata no. 1: Adagio, Tomaso Albinoni (1671-1750)
Profetenlezing: Jozua 1 (AvN)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

En het geschiedde
na de dood van Mozes, de dienstknecht van JHWH,
dat JHWH tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van JHWH, zei:
Mozes, mijn dienstknecht, is dood.
Nu dan, sta op, trek over de Jordaan hier,
jij en heel dit volk
naar het land dat ik aan hen geef,
aan de kinderen van Israël.
Iedere plaats die jouw voetzool zal betreden
die geef ik je,
zoals ik gesproken heb tot Mozes.
Van de woestijn af en de Libanon ginds
tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat
heel het land van de Hethieten
tot aan de grote zee waar de zon ondergaat
zal jouw gebied zijn.
Niemand zal jou kunnen weerstaan
alle dagen van je leven;
zoals ik met Mozes geweest ben
zal ik met jou zijn.
Ik zal je niet begeven en je niet verlaten.
Wees sterk en standvastig
jij zult dit volk het land immers doen beërven
dat ik hun vaderen gezworen heb
hen te zullen geven.
Alleen, wees sterk en zeer standvastig
om te bewaren en te doen heel de Tora,
die Mozes mijn dienstkecht jou heeft geboden.
Wijk daarvan niet af

8)

9)

naar rechts noch naar links
opdat je zult slagen
overal waar je gaat.
Het boek van deze Tora wijke niet uit jouw mond
maar overpeins het dag en nacht
opdat je bewaart om te doen
naar al wat daarin geschreven is
want dan zal het jou lukken op je weg
dán zult jij slagen.
Heb ik je niet geboden:
Wees sterk en standvastig
laat je niet overrompelen, laat je niet verschrikken
want JHWH jouw God is met je
overal waar jij gaat.

10)
11)

Toen gebood Jozua de opzieners van het volk:
Trek midden door de legerplaats
en gebied het volk:
Bereid je proviand
want binnen drie dagen zullen jullie de Jordaan hier overtrekken
om het land in te komen om het te verwerven
dat JHWH, jullie God, je geeft om het te verwerven.

12)

Tot de Rubenieten en de Gadieten
en de halve stam van Manasse zei Jozua:
Gedenk het woord
dat Mozes, de dienstknecht van JHWH, jullie geboden heeft:
JHWH, jullie God, schenkt jullie rust
en heeft jullie dit land gegeven.

13)

14)

Je vrouwen, je kroost en je vee mogen blijven
in het land dat Mozes jullie gegeven heeft
aan de overzijde van de Jordaan.
Maar jullie zullen klaar voor de strijd overtrekken

15)

16)

17)

18)

aan de spits van je broeders
en jullie allen, krachtige helden
zullen hen helpen,
totdat JHWH rust schenkt aan je broeders,
evenals aan jullie
en totdat ook zij het land zullen verwerven
dat JHWH, jullie God, aan hen geeft.
Dan kunnen jullie terugkeren naar het land, wat je verworven
hebt,
om het blijvend te verwerven:
Mozes, de dienstknecht van JHWH, heeft het aan jullie gegeven
aan de overzijde van de Jordaan
waar de zon opgaat.
En zij antwoordden Jozua:
Al wat jij ons geboden hebt, zullen wij doen
en overal waarheen jij ons zendt, zullen wij gaan;
Zoals wij in alles naar Mozes gehoord hebben,
zo zullen wij naar jou horen;
alleen, moge JHWH, jouw God, met je zijn
zoals hij met Mozes geweest is.
Een ieder die in opstand komt tegen je mond
en niet hoort naar jouw woorden
in al wat jij hem gebiedt,
die zal sterven.
Alleen, wees sterk en standvastig!

Jozuaballade 1 (uit Amstelkerkliedjes)

Evangelielezing: Lukas 24: 44, 45

44)

45)

En hij zei tot hen:
Dit zijn mijn woorden
die ik tot jullie gesproken heb
toen ik nog bij jullie was
dat vervuld moet worden alles wat geschreven staat
in de Tora van Mozes
en in de Profeten
en in de Psalmen
over mij.
Toen opende hij hun verstand
om de schriften te verstaan.

Intermezzo: Sonata no. 1: Allegro, Tomaso Albinoni (1671-1750
Verkondiging
Intermezzo: Sonata K.466: Andante moderato, Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Vakantieweken diaconale locaties
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.
Kinderen komen terug uit de kinderkring
Voorganger:

dankgebed

Diaken:

voor de nood van de wereld

Voorganger:

gebed voor de gemeente

stil gebed
gebed des Heren

(U kunt ingetogen meespreken)

gemeente gaat staan

Slotlied: 659
Zegen
Wilhelmus
1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

U wordt verzocht na de zegen te gaan zitten en op aanwijzing van een lid
van de commissie van ontvangst onder orgelspel via dezelfde deur
waardoor u bent binnengekomen, de kerk te verlaten.

Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Daniël Akkerman
Diaken: Madelief Hohé
Orgel/piano: Gert Boersma
Zang: Marga Boelens
Intermezzi: Harry Brooms (cello) en Belén Pérez Carreraz (viool)
Agenda
Zondag 2 mei 10.00 uur, ds F.J. van Harten
Maandag 3 mei 16.30 uur, Jeugd en Jongeren commissie (JJC)
Zondag 9 mei 10.00 uur, ds O. Elseman
Woensdag 12 mei, 14.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 16 mei 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort

Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordenhout:
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 ma, woe en vrijdag van 10.00- 12.00 uur.
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl
Bijstand in het pastoraat: ds. Erwin de Fouw. Telefoon: 06-20775145
e-mail: erwindefouw@duinzichtkerk.nl

