Zondag 29 mei 2022
Exaudi
gezamenlijke dienst met CTK en zustergemeente Leipzig-Mariënbrunn

La Création de l’homme (1956-1958), Marc Chagall
Musée Marc Chagall, Nice

Voorgangers: ds Jaap van den Akker,
ds Ad van Nieuwpoort en
Pfr. Jörg Sirrenberg
Ouderling: Sam Boelens
Diaken: Anne-Helene Borgts
Orgel: Roelfien Folkersma
Zang: Marga Boelens en Werkgroep Mariënbrunn o.l.v. Niels Zeven

Opgang
Orgelspel: Ciacona in D. Johann Pachelbel (1653-1706)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
gemeente gaat staan
Intochtslied: Lied 280: 1, 2, 3
Ouderling:
Allen

Onze hulp is in de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ouderling:
Allen

O HEER, keer ons om naar U toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.

Ouderling:
Allen:

Laat ons Uw stem horen
en Uw liefde ervaren
Amen

Vervolg Lied 280 : 4, 5
Voorganger:

Allen:

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

Vredegroet
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus.
Vervolg Lied 280 : 6, 7
gemeente gaat zitten
Gebed van Opgang

Psalm 98 : 1, 2, 3
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: Exodus 19 : 1 – 8 (AvN)
1)

2)

3)

In de derde maand
van de uittocht van de kinderen van Israël uit het land Egypte,
op die dag,
kwamen zij in de woestijn van Sinaï.
Zij braken op uit Refidim,
kwamen in de woestijn van Sinaï
en legerden zich in de woestijn,
daar legerde Israël zich tegenover de berg.
Mozes ging op tot God
en JHWH riep hem vanaf de berg en zei:
Spreek zo tot het huis van Jakob,
vertel de kinderen van Israël:

4)

5)

6)

7)

8)

‘Jullie, jullie hebben gezien
wat ik gedaan heb tegen Egypte,
ik heb je op adelaarsvleugels gedragen
Ik heb jullie tot mij gebracht.
En nu, als je hoort
als je hoort naar mijn stem
en bewaart mijn verbond,
dan zullen je uit alle volken mijn eigensten zijn
want van mij is heel de aarde.
Je zult mij zijn een koninkrijk van priesters, een heilig volk.’
Dit zijn de woorden die jij spreken zult en zeggen
tot de kinderen van Israël.
Mozes kwam en riep de oudsten van het volk,
legde voor hun aangezicht al deze woorden
die JHWH hem geboden had.
Zij antwoordden, heel het volk bijeen, ze zeiden:
Alles wat JHWH gezegd heeft,
wij zullen het doen.
En Mozes bracht de woorden van het volk bij JHWH.

Lied 659 : 1, 2, 3
Evangelielezing: Johannes 14 : 15 – 20 (NBG ’51)
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader
bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,
17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. 19 Nog een korte tijd en de
wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult even. 20 Te
dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.
15

Lied 659 : 4, 5, 6
Verkondiging

Marga Boelens: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’
Dienst van de Tafel
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Jong Protestant (Protestantse Kerk)
2e collecte: Eigen wijkgemeente
Tijdens de collecte zingt de werkgroep ‘Marienbrunn’: ‘Wo zwei oder
drei’

Gebeden, Stil Gebed

Zingen: Gezang 366 (Liedboek ’73) : 1, 4, 5, 6

V:
G.
V:
G;
V:
G:
V:

De Heer zal met u zijn!
DE HEER ZAL U BEWAREN!
Verheft Uw harten!
WIJ HEBBEN ZE TOT DE HEER GEHEVEN
Zegenen wij de Heer onze God!
GOED IS HET EN PASSEND.
Ja waarlijk, goed is het en passend,
het komt U toe en het is onze redding,
dat wij U zegenen dag aan dag.
Gij die ons heeft gedragen op adelaarsvelugels
ons heeft doen opgaan uit slavenland
om ons in ruimte te zetten
opdat wij zouden leven als bevrijde mensen
en zingen:

V:

U zegenen wij
om uw Zoon,
die Gij uit Egypte hebt geroepen
om de gezalfde Jezus, de Mensenzoon
in wie Gij ons tot een naaste wordt
een bondgenoot en lotgenoot.
In wie verzameld wordt wat kreupel is
bijeen gebracht wat verstoten is.
Die tegen de verdrukking in
van keizers, goden en tirannen,
als een richter zichzelf in het gericht plaatste
om zó alle gerechtigheid te vervullen
en ruim baan te scheppen
voor ons mensen,
levend in onwetendheid
nu verzadigd met de kennis van uw zijn naam
opgewekt tot nieuw, opstandig leven.

Die alzo in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
het brood man in zijn handen,
het zegende en brak en zei:
“Neemt en eet, dit is Mijn lichaam voor u,
doet dit tot Mijn gedachtenis.”
En evenzo na de maaltijd
sprak Hij een dankgebed
en nam Hij de beker van de dankzegging en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed
tot vergeving van zonden;
drinkt allen hieruit, tot Mijn gedachtenis.”
Zegen ons dan met uw Geest
bondgenoot in onze zwakheid
die in ons zucht en voor ons pleit
adem van verwachting.
Opdat wij gaan op ’s Heren wegen,
bevlogen van uw liefde
vol van uw vrede
getuigend van uw komst.
G:

MARANATHA!

G:

Gebed des Heren

Nodiging

Tijdens het delen zingen wij:

Lied 568 (in herhaling)

Dona nobis pacem (in herhaling)
Dankgebed
Slotlied: Lied 416
Zending en Zegen
Zegen

Orgel: Canzona in g, BuxWV 173, Dietrich Buxtehude (1637-1707)

AGENDA
Woensdag 1 juni, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Donderdag 2 juni, Bijbeltafel met Ad van Nieuwpoort
Zondag 5 juni, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort Pinksteren, belijdenis en
doop
Dinsdag 7 juni, 20.00 uur Great Books School met Mirjam Elbers
Zondag 12 juni, 10.00 uur ds Mirjam Elbers
Maandag 13 juni, 18.00 uur Maaltijdgroep (inschrijven tot 8 juni)
Woensdag 15 juni, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 19 juni, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort met muzikale
medewerking van het Pelargos Quartet
Uitgelicht:
Michel Krielaars – dinsdag 7 juni 20.00 uur Great Books School
Op de laatste avond van deze serie van de Great Books School zal
Ruslandkenner en schrijver Michel Krielaars (NRC) een inleiding houden
over Dostojevski’s De Broers Karamazov. Naast de deelnemers aan de
Great Books School – die dit boek in vier avonden met elkaar gelezen
hebben – is deze avond ook open voor andere belangstellenden. De avond
begint om 20.00 uur in de Duinzichtkerk. Allen van harte welkom!
MEDEDELINGEN
U kunt op drie manieren invulling geven aan de collectes.
1.
Geven in contanten; na afloop van de dienst staan er bij de
uitgangen mandjes waar u uw gift kunt deponeren.
2.
Geven met uw smartphone; via de Givt-app kunt u tijdens de
dienst met uw smartphone geven.
Of via een scan van de QR code:
Collecte 1: Jong Protestant
Collecte 2: Eigen Wijkgemeente

3.
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

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
Koster is telefonisch bereikbaar op ma, di, woe en do van 10.00 – 12.00
uur. Telefoon: 070 – 3245774.
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
Wilt u voor kerk gerelateerde bijeenkomsten een ruimte reserveren, neem
dan contact op met de koster voor beschikbaarheid.

