Duinzichtkerk, zondag 31 januari 2021

De prediking van Jezus, 1657, Rembrandt van Rijn

Opgang
Orgelspel: Wat God doet, dat is welgedaan (naar lied 909)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Die Donker, Stellenbosch University Choir
DIE GANG (The corridor)
In die donker gang is 'n lig wat skyn
Maar die vlam is delikaat en fyn
En ek het verlang na die lentetyd
Op my oom se plaas sonder elektrisiteit
My tannie sê: "My kind, my kind
Die liefde en die motte is blind
Die vlam is delikaat en fyn
en dit kan soos ’n dief in die donker nag verdwyn
Diep in die donker gang het ek na iets verlang
Ek het die wind hoor sing, lente sal liefde bring
Ek het die dag hoor kwyn, dis net die son wat nou verdwyn
En soos die aarde draai, sal 'n haan weer kraai
Laat een aand word die nag soos dag
Soos die storm bars met al sy krag
En ek het in die gang weggekruip
Want ek was so bang vir die elektrisiteit
Diep in die donker gang het ek na iets verlang
Ek het die wind hoor sing, lente sal liefde bring
Ek het die dag hoor kwyn, dis net die son wat nou verdwyn
En soos die aarde draai, sal 'n haan weer kraai

staande

‘

As die donker my kom haal en die Here my nie soek nie,
as die osoonlaag vergaan
en in 'n kandelaar van sterre val,
begrawe my hart op Klein Tambotieboom*
en strooi my as oor die Bosveldhorison.
*KLEIN TAMBOTIEBOOM ('n boerderij in de Limpopo-provincie van Zuid-Afrika):

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

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
Gebed van Opgang

Lied: Psalm 23 Jij bent mijn Herder, Huub Oosterhuis

Kindermoment

Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Evangelielezing: Lukas 4
14)
15)
16)

Jezus keerde in de kracht van de Geest, terug naar Galilea.
En zijn faam ging hem vooruit door heel de omgeving.
Hij gaf onderricht in hun synagogen
en werd door allen geëerd.
Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgevoed,
en ging naar zijn gewoonte
op de dag van de sabbat naar de synagoge.
Hij stond op om voor te lezen.

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Hem werd de boekrol van de profeet Jesaja gegeven,
hij rolde de boekrol open
en vond de plaats waar is geschreven:
De Geest van JHWH is op mij (Jes.61: 1, 2)
omdat hij mij gezalfd heeft
om het evangelie te verkondigen aan armen
heeft hij mij gezonden:
om gevangenen op te roepen dat zij worden vrijgelaten
en blinden dat zij zullen zien
om onderdrukten vrij te laten gaan (Jes. 58:6)
en om uit te roepen
het welkome jaar van JHWH.
Hij rolde de boekrol op,
gaf het terug aan de dienaar
en ging zitten.
Allen in de synagoge hielden de ogen op hem gericht.
En hij begon tot hen te zeggen:
Heden
is vervuld
deze schrift
in uw oren.
En allen betuigden hun instemming
en verwonderden zich over de genadewoorden
die uit zijn mond gekomen warenze zeiden:
Is hij niet de zoon van Jozef?

Intermezzo: Uit Sonata III in B groot, Hob VI:3: II. Adagio, J. Haydn (17321809)

Vervolg evangelielezing:
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

Hij sprak tot hen:
Jullie zullen mij zeker het spreekwoord voorhouden:
‘Geneesheer, genees jezelf!
Alles wat wij hoorden dat is geschied in Kafarnaüm,
doe dat ook hier in je vaderstad!
Hij zei:
Amen, ik zeg jullie
geen profeet is welkom in zijn vaderstad.
Naar waarheid zeg ik jullie:
Vele weduwen waren er, in Israël, in de dagen van Elia
toen de hemel voor drie jaar en zes maanden gesloten
bleef,
en er grote honger kwam over heel de aarde.
En naar niemand van hen werd Elia gezonden,
maar wel 'naar Sarepta in Sidonië, naar een vrouw, een
weduwe’. (1 Kon.17)
Vele melaatsen waren er in Israël ten tijde van Elisa, de
profeet
en niemand van hen werd gereinigd
maar wel Naäman de Syriër. (2 Kon. 5)
Toen zij dat hoorden,
werden allen die in de synagoge waren,
vervuld van woede.
Ze stonden op en wierpen hem de stad uit,
dreven hem naar de rand van de berg
waarop hun stad was gebouwd
om hem naar beneden te storten.
Maar hij ging, midden tussen hen door

en trok voort.
Intermezzo: Uit Duo no. 1 in G groot, K 423: fragment uit II. Adagio, W. A.
Mozart (1756 – 1791)
Verkondiging
Intermezzo: Uit Duo no. 2 in Bes groot K 424: II. Andante cantabile, W. A.
Mozart (1756 – 1791)
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte: Jong Protestant
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.
De kinderen komen terug uit de kinderkring.

Voorganger:

dankgebed

Diaken:

voor de nood van de wereld

voorganger:

gebed voor de gemeente

stil gebed
gebed des Heren

(U kunt ingetogen meespreken)

Gemeente gaat staan
Slotlied: 416 Vocaal Theologen Ensemble
Zegen
U wordt verzocht na de zegen te gaan zitten en op aanwijzing van een lid
van de commissie van ontvangst onder orgelspel via dezelfde deur
waardoor u bent binnengekomen, de kerk te verlaten.

Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Stan Butijn
Diaken: Madelief Hohé
Orgel/piano: Gert Boersma
Intermezzo: Anna Jurriaanse (alt viool) en Hadewych de Vos (viool)
Agenda
Zondag 7 februari 2021, 10.00 uur ds O. Elseman
Woensdag 10 februari 2021, 14.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 14 februari 2021, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort

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
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl

