zondag 6 september 2020

Verbintenis en Intrede van
dr. A.G.L. van Nieuwpoort
aan en in de Duinzichtkerk te ’s-Gravenhage

DUINZICHTKERK, zondag 6 september 2020
Voorgangers: drs. J. Smit, ds. J. van de Meent
en dr. A.G.L. van Nieuwpoort
Ouderling van dienst: Jan Willem Thijs
Diaken van dienst: Anne Helene Borgts
Organist: Gert Boersma
Zang: Marga Boelens, Monique de Kruijf
en Pieter Kuipers
M.m.v. Niki Jacobs, zang en gitaar, en Emile Visser, cello

OPGANG

Orgelspel: Praeludium in G, BWV 541 J.S. Bach (1685-1750)
De klok wordt geluid
Stilte, ruimte voor gebed in kerk en consistorie
Allen gaan staan
Intochtslied: Lied 280: 1, 2, 3, 4
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

Vervolg lied 280: 5, 6, 7

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.
Gemeente gaat zitten

Shalom Aleichem
Inleidende woorden
Gebed van Opgang
Lied: 8a: 1, 2, 6
Verbintenis
-

Onderwijzing

-

Gebed bij de Bevestiging

Vragen:
Geliefde broeder Van Nieuwpoort,
eenmaal bent u in het ambt van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven,
aanvaardt als enige regel van het geloof,
zodat u ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan
al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en u hebt verklaard bereid te zijn
u te onderwerpen

aan de tucht van het geloof en het opzicht der kerk
Nu u uw ambtsbediening in de gemeente van ‘s-Gravenhage zult
voortzetten vraag ik u daarom:
Gelooft u, dat u in uw wettige beroeping door deze gemeente
door God zelf tot uw heilige dienst geroepen bent?
Ja
En belooft u uw ambt ook op deze plaats trouw te bedienen,
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
Ja, van harte
-

Zegenbede

God onze hemelse Vader,
die u naar deze plaats heeft geroepen,
verbinde u aan deze gemeente
en geve u de genade,
dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam moogt zijn
Aanvaarding en verwelkoming
-

Vraag aan de gemeente:

Gemeente,
nu Arie Gerard Leendert van Nieuwpoort aan uw gemeente als dienaar
des Woords is verbonden,
belooft u hem in uw kring te ontvangen,
zoals dat van de kerk van Christus verwacht mag worden,
hem te omringen met uw medeleven,
te dragen in uw gebeden
en met hem mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: Ja, van harte
Lied 672: 3, 6
Dienst van het Woord
Voorganger:

De Heer zij met U!

Kindermoment
Gebed om de Opening van de Schrift
Inleiding tot de Schriftlezing
Schriftlezing: Genesis 11 : 27 – 12 : 5
27)

28)

29)

30)
31)

Dit zijn de verwekkingen van Terach
Terach verwekte Abram, Nachor en Haran.
Haran verwekte Lot.
Haran stierf voor het aangezicht van Terach, zijn vader
in het land waar hij verwekt was
in Ur der Chaldeeën.
Abram en Nachor namen zich vrouwen.
De naam van Abrams vrouw was Sarai
en de naam van Nachors vrouw was Milka
de dochter van Haran
de vader van Milka en de vader van Jiska.
Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kindje.
Terach nam Abram, zijn zoon
en Lot, de zoon van Haran, de zoon van zijn zoon
en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van Abram, zijn zoon.
Die trokken met hen uit Ur der Chaldeeën
om te gaan naar het land Kanaän.

32)

1)

2)

3)

4)

5)

Zij kwamen tot ‘Haran’
en bleven daar wonen.
De dagen van Terach waren vijf jaren en tweehonderd jaar
en Terach stierf in Haran.
JHWH zei tot Abram:
Gá jij
uit je land, uit waar je verwekt bent, uit je vaderhuis
naar het land dat ik je zal laten zien.
Ik zal je tot een groot volk maken
ik zal je zegenen
ik zal jouw naam groot maken
wees dan een zegen.
Ik zal zegenen wie jou zegenen
wie jou kleineert zal ik vervloeken.
Met jou zullen gezegend zijn
alle geslachten van de aardbodem.
En Abram ging
zoals JHWH tot hem gesproken had
en met hem ging Lot.
Abram was vijf jaren en zeventig jaar
toen hij uittrok uit Haran.
Abram nam Sarai, zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broeder
en hun have, al wat hun tot have was geworden
en de lieden die zij in Haran hadden verworven.
Zij trokken uit, om te gaan naar het land Kanaän
en zij kwamen in het land Kanaän.

Lied: 686: 1, 3
Evangelielezing: Johannes 3 : 1 – 8
1)

2)

Er was een mens uit de Farizeeën,
Nicodemus was zijn naam,
een leider van de Joden.
Deze kwam tot hem in de nacht

3)

4)

5)

6)
7)
8)

en zei tot hem:
Rabbi, we weten dat u van Godswege bent gekomen
als leraar,
want niemand kan de tekenen doen, die u doet
als God niet met hem is.
Jezus antwoordde en zei hem:
Amen, amen, ik zeg je:
als iemand niet opnieuw geboren wordt van bovenaf
kan hij het koningschap van God niet zien.
Nicodemus zei tot hem:
Hoe kan een mens worden geboren als hij oud is?
Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van de
moeder ingaan en geboren worden?
Jezus antwoordde:
Amen, amen, ik zeg je:
als iemand niet uit water en geest wordt geboren
kan hij het koningschap van God niet ingaan.
Wat geboren is uit het vlees is vlees
en wat geboren is uit de geest is geest.
Verwonder je er niet over dat ik jullie gezegd heb:
‘jullie moeten opnieuw geboren worden van bovenaf’.
De geest waait waarheen hij wil.
Je hoort zijn geluid
maar je weet niet waar die vandaan komt en waar die
heengaat.
Zo is het met iedereen die geboren wordt uit de geest.

Mayn rue Platz
Verkondiging
Kol Nidrei
Gaven en Gebeden

Ouderling:
- Mededelingen
Diaken:
- Inzameling der Gaven
Bestemming van de gaven
1e collecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
2e collecte: 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.
Voorganger:
- Dankgebed
Diaken:
- Voor de nood van de wereld
Voorganger:
- Gebed voor de gemeente
- Stil Gebed
- Gebed des Heren

Slotlied: Lied 362

staande

Zegen
If it be your will
(U wordt verzocht na te zegen te blijven zitten.)

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 maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur.
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl

Agenda
7 sept 17.30 uur
Maaltijdgroep
8 sept 20:00 uur
Ontmoet Ad van Nieuwpoort
9 sept 14:00 uur
Meelezen op woensdag
10 sept 10:00 uur
Koffie met de koster
11 sept 19:30 uur
Zomerfilm 'Demain'
12 sept 10:00 uur
Repair Cafe
13 sept 10:00 uur
startzondag
Voor meer informatie en aanmelding, zie www.duinzichtkerk.nl

