DUINZICHTKERK, zondag 24 maart 2019
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout
Voorganger: ds. Jaap van de Meent
Ouderling van dienst: Jenny du Pon
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

Lied 280
Bemoediging
ouderling
allen
ouderling
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 de werken van Zijn handen

Gebed van toenadering
ouderling
Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien
allen
zie ons hier staan
ouderling
Wij die van U hebben gehoord
allen
hoor Gij ons aan
ouderling
Uw Naam is dat Gij mensen helpt
allen
wees onze hulp
ouderling
en dat Gij alles hebt gemaakt
allen
maak alles nieuw
ouderling
en dat Gij ons bij name kent
allen
leer ons U kennen

ouderling
allen
ouderling
allen

die Bron van leven wordt genoemd
doe ons weer leven
die hebt gezegd: Ik zal er zijn
wees hier aanwezig. Amen

Lied 25: 1, 2, 3
we gaan zitten
Kyrie
diaken

Roepen wij tot de Heer om ontferming
voor de nood van de wereld en prijzen wij Zijn
Naam want Zijn barmhartigheid heeft geen
einde
Omwille van……….roepen wij samen tot U

allen

(gezongen) Heer, ontferm U: Lied 301A

DE HEILIGE SCHRIFT
Groet
voorganger:
allen:

De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag
Dat bidden wij door Jezus, uw Zoon
die met U in de eenheid van de Heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
allen
amen

Inleiding met de kinderen

Zingen: ‘Voor we gaan’

De kinderen krijgen het licht van de Paaskaars mee van de voorganger
en gaan naar de eigen ruimte.
Thoralezing NBV: Exodus 6: 1-7
61Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik de farao ga
aandoen: ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan, hij
zal het zelfs uit zijn land wegjagen.’
Mozes opnieuw geroepen
2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik ben aan Abraham, Isaak en
Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn
naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4Ik heb met hen mijn
verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als
vreemdeling hebben gewoond. 5Ik heb het gejammer van de Israëlieten
over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord,
en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6Daarom moet je dit tegen hen
zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen
van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven
arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7Ik zal jullie
aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat
ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de
Egyptenaren is opgelegd.
Lied 103: 1, 2 en 3

Brieflezing NBV: Romeinen 5: 1-11
51Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof
en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2Dankzij hem
hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons
fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons
gelukkig. 3En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle
ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4volharding
tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.5Deze hoop zal niet
worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de
heilige Geest, die ons gegeven is. 6Toen wij nog hulpeloos waren is
Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren,
gestorven. 7Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil
sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te
geven. 8Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons
gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9Des te zekerder is het dus
dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen
worden gered en niet veroordeeld. 10Werden we in de tijd dat we nog
Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon,
des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden
gered door diens leven. 11En meer nog, dat wij God prijzen danken we
aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.
Lied 903: 1, 4
Evangelielezing NBV: Lucas 13: 1-9
131Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem
vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met
hun offers. 2Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere
zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan
hebben? 3Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul
je allemaal op dezelfde wijze omkomen.4Of die achttien die stierven
doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger
waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, zeg ik
jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven
als zij.’

6Hij

vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn
wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond
geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of
die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want
hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8Maar de wijngaardenier zei:
“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb
omgespit en hem mest heb gegeven, 9misschien zal hij dan het komende
jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’

Acclamatie na de lezingen (Lied 339-d):

Uitleg en Verkondiging
Lied 910
GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden
De kinderen uit de kinderkerk komen terug in de kerk.
Inzameling van de gaven
1e collecte: Kerk in Actie, 40-dagentijd: Kinderen in de knel India
2e collecte: Wijkgemeente
U kunt uw gift ook overmaken naar de rekening van de Beheersstichting
Duinzichtkerk/Vredeskapel, onder vermelding van het collectedoel.

Het rekeningnummer is NL69 INGB 0000 2461 28.
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
Dankgebed
Voorbeden
telkens besloten met: ‘Zo bidden wij u samen...’

Persoonlijk gebed in stilte
‘Onze Vader’
ZENDING EN ZEGEN
Vredegroet
Wensen wij elkaar, de mensen om ons heen, de vrede van Christus,
zodat wij in die verbondenheid met elkaar de zegen ontvangen en samen
dragen in onze wereld.
Lied 841
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

