DUINZICHTKERK, zondag 1 september 2019
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout
Voorganger: ds. R. van Zwieten
Ouderling van dienst: Monique de Kruijf
Diaken van dienst: Nel Klamer
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, 2 en 3
Bemoediging
voorganger
allen
voorganger
allen
Groet
voorganger
allen

staande

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 het werk van Zijn handen

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

Vervolg: Lied 280: 4 en 5
voorganger

Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in
de geest van de messias Jezus de enigheid van de
Here God:
Hoor Israël

JHWH is onze God
JHWH is één en enig
Gij zult JHWH uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

allen

Vervolg: Lied 280: 6 en 7
we gaan zitten
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 315
De kinderen krijgen het licht van de Paaskaars mee van de voorganger
en gaan naar de eigen ruimte.
DE HEILIGE SCHRIFT
Inleiding op de schriftlezing
Schriftlezing I: Johannes 5 : 1 - 13
1)

2)

3)

4)

Na dit
was er een feest van de Judeeërs
en Jezus ging op naar Jeruzalem.
Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad,
in het Hebreeuws genaamd Bethesda (huis der hulpe),
met vijf zuilen.
Hierin lag een menigte
van zieken, blinden, lammen, kreupelen
een beweging van het water afwachtte.
Want een bode van de Heer daalde,
volgens een bepaalde tijd,
neer in het bad
en bracht het water in beroering;

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

degene die dan het eerst inging,
na de beroering van het water,
werd gezond, welke kwaal hij ook had.
Een mens was nu daar,
acht en dertig jaar,
met een ziekte.
Hem zag Jezus liggen,
en terwijl hij wist dat hij reeds lange tijd gelegen had,
zei hij tot hem:
Wil je gezond worden?
De zieke antwoordde hem:
Heer, geen mens heb ik
om wanneer het water in beroering wordt gebracht
mij in het bad te werpen;
en terwijl ik kom,
daalt een ander vóór mij af.
Jezus zei tot hem:
Sta op, neem op je matras en wandel!
En terstond!
gezond werd de mens
en hij nam op zijn matras
en wandelde.
Het was nu Sabbat op die dag.
De Judeeërs zeiden dan tot hem die genezen was:
Het is Sabbat
en het is niet geoorloofd
dat jij jouw matras opneemt.
Hij nu antwoordde hen:
Hij die mij gezond heeft gemaakt zei tot mij:
‘Neem op je matras en wandel!’
Zij vroegen hem:
Wie is de mens die jou zei:
‘Neem op en wandel!’ ?
De gezonde nu wist niet wie het was,
want Jezus had zich afgewend van de schare
die op die plaats was.

Zingen: Lied 803: 1 en 2
Schriftlezing II: Johannes 5 : 14 - 16
14)

15)

16)

Na dit
werd hij door Jezus gevonden
in de tempel.
Hij zei tot hem:
Zie, je bent gezond geworden,
zondig niet meer,
dat jou niet iets ergers geschiedt!
De mens ging weg
en boodschapte de Judeeërs
dat het Jézus was
die hem gezond gemaakt had.
Daarom vervolgden de Judeeërs Jezus
omdat hij dit op de Sabbat deed.

Zingen: Lied 803: 3 en 4
Verkondiging
Lied 840: 1, 2 en 3
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden
De kinderen uit de kinderkerk komen terug in de kerk.
Geven met uw smartphone
Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u naast
contant geld ook met uw smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de
Givt-app openen en voor de 1e en 2e collecte een bedrag invullen.
Wanneer u met uw smartphone langs de collectezak zwaait, dan betaalt u
beide collectes in één keer. Zet uw mobiel daarna graag wel weer uit of op
'stil'. Zie ook de informatie hierover op de website en in de Onderweg.

Inzameling van de gaven
1e collecte: Centrale Diaconie
2e collecte: PKN Missionair Werk
Er is gelegenheid om gebedsintenties aan te reiken, daartoe liggen in
iedere bank en bij beide ingangen lichtgele briefjes. Deze worden aan het
begin van de collecten opgehaald door voorganger of ouderling.
Gebeden
Voorbeden
Persoonlijk gebed in stilte
Gebed des Heren
Slotlied: Lied 919
ZENDING EN ZEGEN
Zegen

Orgelspel

staande

U bent van harte welkom om te blijven voor koffie, thee of
limonade en gesprek in de kapel.

Contactgegevens:
De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via
www.kerkomroep.nl
Website van de gemeente: www.dzkvk.nl
Kerkelijk Bureau: geopend op maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur.
Telefoon: 070-3245778, e-mail: duinvre@xs4all.nl
Interim-predikant: ds. Jaap van de Meent. Telefoon: 06-20498002,
e-mail: contact@jaapvandemeent.nl

