
 
   

                                                     
DUINZICHTKERK, zondag 24 mei 2020 
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout en 
Wijkgemeente Christus Triumfatorkerk 
 
Voorganger: ds. Jaap van den Akker 
Ouderling van dienst: Victor van Bijlert en Arjan Brak 
Diaken van dienst: Anne-Helene Borgts en Inga Pavliashvili 
Pianist/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  
 
Muziek   tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken 
 
Bemoediging 
ouderling  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) 

Barmhartige God, U ziet om naar uw volk, 
U zoekt wat verloren is geraakt, 
U bevrijdt wie in duisternis gevangen zit. 
Daarom komen wij aan het begin van deze dienst tot U. 
Zie ons aan zoals wij zijn: 
vol van onszelf, vol van alle bezigheden, zorgen, uitdagingen - met de 
last van het verleden op onze schouders – we benoemen het in de 
stilte: 
... gebedsstilte ... 
Wij komen tot u met onszelf en vragen U: 
vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen, vol van genade. 
Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst. Amen. 



Lied Psalm 27: 1 en 4 

 
 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 

  



Kyrie en Gloria  
diaken  Roepen wij tot de Heer  
 om ontferming voor de nood van de wereld 
                en prijzen wij Zijn Naam 
                want zijn barmhartigheid is groter dan ons denken  
diaken Kyriegebed: 

Hoor, Heer, hoe wij roepen, 
wees ons genadig en antwoord ons. 
Want uw woord is schaars in onze dagen 
en gezichten zijn niet talrijk, 
de storm van uw Geest is gaan liggen 
en het vuur is uitgeblust. 
Daarom roepen wij: ontferm U.  
 
Hoor, Heer, hoe wij roepen. 
Want alles getuigt tegen U, 
machten maken zich groot op uw aarde 
en kleineren U en uw schepping, 
de ellende schreit ten hemel 
en mensen keren zich van U af: 
waar is God, onze God? 
Daarom roepen wij: ontferm U.  
 
Hoor, Heer, hoe wij roepen. 
Want verdeeld is uw volk, 
onmachtig tot vrede, 
verdeeld is ons hart, 
twijfelachtig ons geloof. 
Hoe zouden wij van U getuigen? 
Daarom roepen wij: ontferm U.  
 
Hoor, Heer, hoe wij roepen. 
Om uw vasthoudendheid blijven wij hopen 
en zoeken wij uw aangezicht. 
Laat ons uw roepen horen 
en open ons hart voor uw Geest, 



want er is geen andere God dan U 
die wij noemen ons licht en ons heil. 
Daarom roepen wij U allen aan: 

 
allen HEER ONTFERM U, CHRISTUS, ONTFERM U, 
 HEER ONTFERM U OVER ONS 
     

Glorialied ‘Dank, dankt, nu allen God’ (Lied 704: 1 en 2) 
  ‘Nun danket alle Gott’ 
 

             
  



 
   

                                                     

2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

                                                                           

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Groet 
voorganger  De Heer zal bij u zijn 
allen    DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
voorganger Gebed van de zondag      
 
Eerste lezing: Exodus 23: 1-9 (ouderling) 
 

Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak geen gemene zaak met 
een misdadiger door iemand vals te beschuldigen. Laat je er niet door 
de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen, en als je 
in een rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet door je naar de 
meerderheid te richten. Iemand die arm is, mag je in een rechtszaak 
niet bevoordelen. 
Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een 
vijand van je aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel 
terugbrengen. 
Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft 
onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je 
hem meteen de helpende hand bieden. 
Bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen. Laat 
je niet beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een onschuldige 
die in zijn recht staat niet ter dood; wie zich daaraan schuldig maakt, 
laat ik niet vrijuit gaan. Neem geen steekpenningen aan, want 
steekpenningen maken zienden blind en maken eerlijke mensen tot 
leugenaars. 
Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het 
voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn 
geweest in Egypte. 



Lied   ‘Woord dat u ten leven riep’ (Lied 316: 1 en 4) 

 
4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
Evangelielezing: Johannes 17: 1-13 (ouderling) 

 
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de 
tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw 
grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, 
de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te 
schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware 
God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw 



grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen 
hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij 
u had voordat de wereld bestond. 
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam 
bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. 
Ze hebben uw woord bewaard, 7en nu begrijpen ze dat alles wat u 
mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u 
ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu 
weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt 
gezonden. 
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die 
u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn – alles wat van mij is, is van u, 
en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid 
zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u 
toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door 
uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn 
zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die 
u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is 
verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift 
in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in 
de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 

 
Acclamatie  ‘U komt de lof toe’ (Lied 339a) 

 



Uitleg en Verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied  ‘Da wohnt ein Sehnen tief in uns‘ (GL 909) 
  [Een diep verlangen woont in ons] 
 

 
 
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. 
 In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrein 
 
3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. 
 In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrein 
 

Refrein 



4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. 
 Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrein 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden 
 

Bestemming van de gaven 
1. Diaconie: NL65 INGB 0001 7687 12,  

t.n.v. Diaconie Wijkgemeente Bezuidenhout 

o.v.v. . Kerk in Actie - Nieuwe kansen voor straatkinderen 

2. Kerk: NL52 INGB 0005 1440 61, t.n.v. St. Chr. Triumfatorkerk 

o.v.v. Buddy Netwerk Den Haag 

 
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. 
 
Gebeden 
 
 Dankgebed 
 
 Voorbeden 
 
 telkens besloten met:  
 voorganger  daarom bidden wij 
 allen zingen  Blijf met uw genade bij uns’ (Lied 256) 
   ‘Bleib mit deiner Gnade bei uns’ (Taizé) 
  



 
 Persoonlijk gebed in stilte 
 ‘Onze Vader’ 
 
ZENDING EN ZEGEN 
  



Lied:  ‘God schenk ons de kracht’ (Lied 418) 
 ‘Kom Herr, segne uns’ (EG 170) 
 

 
 

2.Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

 

3.Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

4.God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

  



Zegen 
allen   Amen 
 
 
Muziek: orgelspel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens:  
De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via 
www.kerkomroep.nl                                                                                               
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                                                             
Interim-predikant: ds. Jaap van de Meent. Telefoon: 06-20498002,                        
e-mail: contact@jaapvandemeent.nl 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.duinzichtkerk.nl/
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