
 
   

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 september 2021 
Zeventiende zondag na Pinksteren 
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Voorganger: Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Gerrit van Strallen 
Diaken: Willemien de Vlieger-Moll 
Orgel/ Piano: Roelfien Folkersma en Martijn Pranger 
Zang: Marga Boelens 
 



Opgang 
 
Orgelspel 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 

gemeente gaat staan 
Intochtslied: 221:1 
 
 
Ouderling:   Onze hulp is in de naam van de HEER 
Allen   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Ouderling:  O HEER, keer U om naar ons toe 
Allen   en doe ons weer leven met hart en ziel. 
 
Ouderling:  Laat ons Uw stem horen 
Allen:   en Uw liefde ervaren 

Amen 
Lied   221: 2
 
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. 
 
Lied 221:3 

gemeente gaat zitten 
 
Gebed van Opgang 
 
 
 



Psalm 146 
 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
 
Zingen (3x): Lied 335 

 
 
Schriftlezing: Genesis 27: 1-30 (SHA/AvN) 
 
1 Toen Isaak oud geworden was 
 en zijn ogen te zwak werden om te zien, 
 riep hij Esau, zijn grootste zoon. 
 Hij zei tot hem:  
  Mijn zoon! 
 Hij zei tot hem:  
  Hier ben ik. 
2 Hij zei:  
  Zie toch, ik ben oud geworden, 
  en weet de dag van mijn dood niet. 
3  Haal toch je werktuig, je pijlkoker en je boog, 



  trek uit, het veld in,  
jaag op wild voor mij. 

4   Maak voor mij iets lekkers klaar, zoals ik het graag heb. 
  Breng het mij, dan zal ik het eten, 
  opdat mijn ziel jou zegent voordat ik sterf. 
5  Maar Rebekka hoorde wat Isaak sprak tot Esau, zijn zoon. 
 Esau ging weg naar het veld 

om op wild te jagen en dat te brengen. 
6  Toen zei Rebekka tot Jakob, haar zoon: 
  Zie, ik heb gehoord hoe je vader tot Esau, je broeder, sprak: 
7  Breng mij een stuk wild en maak voor mij iets 

lekkers klaar, 
   ik zal het eten  

en jou voor het aangezicht van JHWH zegenen 
   vóór mijn dood. 
8  Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem, naar wat ik je 

gebied: 
9   Ga naar de kudde  

en haal voor mij vandaar twee goede geitenbokjes. 
Ik maak ze klaar, iets lekkers voor je vader, zoals hij het 
graag heeft. 

10   Jij brengt het naar je vader, dan hij zal het eten, 
  opdat hij jóu zegent vóór zijn dood. 
11 Jakob zei tot Rebekka, zijn moeder: 
  Zie, Esau, mijn broeder, is een harige man 
  en ik ben een gladde man. 
12   Misschien raakt mijn vader mij aan. 
  Dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand die hem bespot: 
  ik zou een vloek over mij brengen en geen zegen. 
13  Zijn moeder zei tot hem: 
  Jouw vloek over mij, mijn zoon! 
  Hoor nu maar naar mijn stem en ga, haal het voor mij! 
14  Hij ging en haalde het, en bracht het naar zijn moeder. 

Zijn moeder maakte iets lekkers klaar, zoals zijn vader het graag 
had. 

 



15  Toen nam Rebekka de lievelingskleren van Esau, haar grootste 
zoon, 

 die bij haar in huis waren, 
 en ze kleedde daarmee Jakob, haar kleinste zoon. 
16  Met de vellen van de geitenbokjes bekleedde ze zijn handen en zijn 

gladde hals. 
17  Ze gaf het lekkers en het brood dat ze had klaargemaakt 
 in de hand van Jakob, haar zoon. 
 
18  Hij kwam bij zijn vader en zei:  
  Mijn vader! 
 Deze zei:  
  Hier ben ik.  

Wie ben je, mijn zoon? 
19  Jakob zei tot zijn vader: 
  Ik ben het! Esau, je eersteling. 
  Ik heb klaargemaakt zoals je tot mij gesproken hebt. 
  Sta op, ga zitten en eet van mijn wildbraad; 
  Opdat je ziel mij zegent. 
20  Toen zei Isaak tot zijn zoon: 
  Wat heb je het snel gevonden, mijn zoon!  

Deze zei: 
  Voorwaar, JHWH, je God, liet het mij lukken. 
21  Isaak zei tot Jakob: 
  Treed naar voren, dan kan ik je aanraken, mijn zoon. 
  Ben jij het, mijn zoon Esau, of niet? 
22  Jakob kwam bij Isaak, zijn vader. 
 En hij raakte hem aan. 
 Hij zei: 
  De stem is de stem van Jakob 
  maar de handen zijn de handen van Esau. 
23  En hij herkende hem niet, 

zijn handen waren immers harig als de handen van Esau, zijn 
broeder. 

 Dus wilde hij hem zegenen. 
Hij zei: 



24   Ben jij het, mijn zoon Esau? 
 Deze zei:  
  Ik ben het. 
25  Hij zei:  
  Reik het mij aan,  
  ik wil eten van het stuk wildbraad van mijn zoon, 
  opdat mijn ziel jou zegent. 
 Hij reikte het hem aan en hij at. 
 Hij bracht hem wijn en hij dronk. 
26  Isaak, zijn vader, zei tot hem: 
  Treed naar voren en kus mij, mijn zoon! 
27  Hij trad naar voren en hij kuste hem. 
 Hij rook de geur van zijn kleren 
 en hij zegende hem. 

Hij zei: 
  Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld 
  dat JHWH heeft gezegend. 
28   God geve je van de dauw van de hemel 
  en van het vette der aarde, 
  koren en most in overvloed. 
 
 
 
29   Volken zullen jou dienen, 
  volkeren voor je neerbuigen. 
  Wees meester over je broeders, 
  voor jou zullen zich neerbuigen, de zonen van je moeder. 
  Wie jou vloeken, vervloekt! 
  Wie jou zegenen, gezegend! 
 
Jakoblied   
 
 

 
 
 
 



Schriftlezing: vervolg Genesis 27: 30-45 (SHA/AvN) 
 
30  En het geschiedde, toen Isaak geëindigd had Jakob te zegenen: 

nog maar net was Jakob weggegaan van het aangezicht van Isaak, 
zijn vader,  

 of Esau, zijn broer, kwam er aan, terug van de jacht. 
31  Ook hij maakte iets lekkers klaar en bracht het zijn vader. 
 Hij zei tot zijn vader: 
  Laat mijn vader zich oprichten 
  en eten van het wildbraad van zijn zoon, 
  opdat je ziel mij zal zegenen. 
32  Isaak, zijn vader, zei tegen hem:  
  Wie ben jij? 
 Hij zei:  
  Ik ben je zoon, je eersteling, Esau. 
33  Isaak beefde, een geweldig groot beven. 
 Hij zei:  
  Wie was het dan die op het stuk wild gejaagd heeft? 
  Hij bracht het bij me  

en ik at van dat alles, vóórdat jij kwam. 
  Ik zegende hem  

en gezegend zal hij ook zíjn! 
34  Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, 
 schreeuwde hij, een zeer grote en bittere schreeuw. 
 Hij zei tot zijn vader: 
  Zegen mij, ook mij, mijn vader! 
35  Hij zei:  
  Met bedrog kwam je broer 
  en heeft jouw zegen genomen. 
36  Hij zei:  
  Is zijn naam niet Jakob? 
  Twee keer heeft hij mij nu al de hiel gelicht. 
  Mijn eerstelingschap heeft hij genomen, 
  en nu heeft hij ook nog mijn zegen genomen! 
 Hij zei: 
  Heb je dan voor mij geen zegen overgehouden? 



37  Isaak antwoordde en zei tot Esau: 
  Zie, tot heer heb ik hem over jou gesteld, 
  al zijn broeders gaf ik hem als dienaren, 
  van koren en most heb ik hem voorzien. 
  Wat kan ik nog voor jóu doen, mijn zoon? 
38  Esau zei tot zijn vader: 
  Heb je alleen die ene zegen, mijn vader? 
  Zegen mij, ook mij, mijn vader! 
 Esau verhief zijn stem en hij weende. 
39  Isaak, zijn vader, antwoordde, hij zei tot hem: 
  Zie, ver van het vette der aarde zal je woonplaats zijn, 
  ver van de dauw van de hemel van boven. 
40   Door je zwaard zul je in leven blijven 

 je broeder zul je dienen. 
  Maar het zal geschieden: 
  je scheurt je los, 
  dan schud je zijn juk van je hals. 
 
41) Esau koesterde vijandschap tegen Jakob 
 om de zegen waarmee zijn vader hem had gezegend. 
 En Esau zei bij zichzelf: 
  De dagen van rouw over mijn vader naderen 
  ik ga Jakob, mijn broeder, vermoorden. 
42) Men meldde Rebekka de woorden van Esau, haar grootste zoon. 
 Zij liet Jakob, haar kleinste zoon, roepen 
 en zei tot hem: 

Zie, Esau, je broeder, troost zich met het plan jou te 
vermoorden. 

43)  Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem. 
  Sta op, je moet vluchten 
  naar Laban, mijn broeder, in Haran. 
44)  Blijf een aantal dagen bij hem 
  totdat de woede van je broeder zich van jou afkeert, 
45)  en hij vergeten is wat je hem hebt gedaan. 
  Dan zal ik je vandaar laten halen. 
  Waarom zou ik jullie beiden moeten verliezen, op één dag? 



 
Intermezzo: - Lieder ohne Worte, Op. 19, nr. 2, F. Mendelssohn  

(1809-1847) 
 
Epistellezing: II Korintiërs 12 : 9 en 10  (NBG ’51) 
 
Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht 
openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.  Zeer gaarne zal ik dus in 
zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij 
kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, 
noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik 
zwak ben, dan ben ik machtig. 
 
Verkondiging 
 
Intermezzo: - Sieben Charakterstücke, Op. 7, nr. 6, F. Mendelssohn  

(1809-1847) 
 

Lied 991      Gemeente gaat staan 

 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Buurt en kerkhuis Shalom 
2e collecte: Eigen wijkgemeente 
 
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. 
 
Kinderen komen terug uit de kinderkring 
 
 
Gebeden 
 
Na de intenties door de cantorij:  
Componist: Christiaan Winter 

 
stil gebed 
gezongen gebed des Heren: Lied 369b      

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  



gemeente gaat staan 
Slotlied: Lied 1001 
 
Zending en Zegen 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 
Woensdag 22 september, 14.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 26 september,  10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort 

16.00 uur Duinzichtgesprekken met Niki Jacobs 
en de uitvoering van The Ballad of Mauthausen 

Woensdag 29 september, 14.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Donderdag 30 september, 20.00 uur Bijbeltafel 
Zondag 3 oktober,  10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, doopdienst 
  12.00 uur Bijbel met Friet (tieners) 
Woensdag 6 oktober, 20.00 uur meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 10 oktober,  10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort 

16.00 uur Duinzichtgesprekken, Terug naar de 
tekentafel met Bas Heijne 

 
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 
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