16 januari 2022
Tweede zondag na Epifanie

Uit het Metropolitan Museum: Elia met het kind van de weduwe van Sarfath,
Marc Chagall (1927-30)

Voorganger: Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Sam Boelens
Diaken: Anne-Helene Borgts
Orgel: Gert Boersma
Cello: Liutauras Zilaitis

Opgang
Orgelspel: Herr Christ, der einig Gotts Sohn

Heinrich Scheidemann
(1596-1663)

De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
gemeente gaat staan
Intochtslied: Lied 527 : 1, 2
Ouderling:
Allen

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

Ouderling:
Allen

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

Ouderling:
Allen:

Laat ons Uw stem horen
en Uw liefde ervaren
Amen

Lied 527 : 3, 4
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 527 : 5
gemeente gaat zitten

Gebed van Opgang
Psalm 89 : 1, 17
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing

Zingen (3x): Lied 335

I Koningen 16 : 29 – 34
29)

30)
31)

En Achab, zoon van Omri, werd koning over Israël
in het achtendertigste jaar dat Asa koning over Juda was.
Achab, zoon van Omri, was koning over Israël in Samaria
tweeëntwintig jaren.
Achab, zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen van JHWH
meer dan allen die voor hem waren.
En het geschiedde
- was het hem te licht te gaan in de zonde van Jerobeam, zoon van
Nebat?-

32)
33)

34)

daar nam hij tot vrouw Izebel, dochter van Etbaäl, koning der
Sidoniërs
en hij ging en diende de Baäl en wierp zich voor hem neer.
Hij richtte een altaar op voor de Baäl in het Baälhuis,
dat hij gebouwd had in Samaria.
Achab maakte de Asjera-paal
en voegde toe aan wat hij deed
om JHWH, Israëls God te krenken,
meer dan alle koningen van Israël die voor hem waren geweest.

In zijn dagen heeft Chiël, de Betheliet, Jericho herbouwd.
Ten koste van Abiram zijn eersteling grondvestte hij het
en ten koste van Segub zijn jongste heeft hij haar poorten gevestigd
naar het woord van JHWH
dat die had gesproken door Jozua bin Nun.

Intermezzo: Sarabande from the 1st cello suite by Bach (1685 -1750),
BWV 1007
I Koningen 17 : 1 – 24
1)

2)
3)
4)

5)

Elia de Tisbiet, uit de randbewoners van Gilead, zei tot Achab:
Bij het leven van JHWH de God van Israël
voor wiens aangezicht ik sta,
er zal beslist geen dauw of regen zijn deze jaren
tenzij op gezag van mijn woord!
En het woord van JHWH geschiedde tot hem:
Ga van hier en wend je naar het oosten
en verberg je bij de beek Krith, die in de Jordaan uitkomt.
Het zal geschieden:
uit de beek kan je drinken
en de raven gebied ik je daar te onderhouden.
Hij ging en deed naar het woord van JHWH:
hij ging en verbleef aan de beek Krith die in de Jordaan uitkomt.

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

De raven brachten hem brood en vlees in de morgen
en brood en vlees in de avond
en hij dronk uit de beek.
Het geschiedde aan het einde van [deze] dagen:
de beek droogde op
want er was geen regenbui op het land geweest.
Het woord van JHWH geschiedde tot hem:
Sta op, ga naar Sarfath dat bij Sidon behoort
en ga daar wonen.
En zie!
Ik gebied je daar een vrouw, een weduwe om je te onderhouden.
Hij stond op en ging naar Sarfath
en hij kwam naar poort van de stad
en zie!
daar was een vrouw, een weduwe, houtjes aan het sprokkelen.
Hij riep naar haar, hij zei:
Haal toch een beetje water voor me met dat kommetje,
dan kan ik drinken!
Ze ging het halen
en hij riep haar, hij zei:
En neem ook een stuk brood voor me mee!
Maar zij zei:
Bij het leven van JHWH jouw God,
ik heb helemaal niets in voorraad –
behalve een handvol meel in de pot en wat olie in de kruik.
Kijk mij, ik sprokkel wat houtjes,
dan kom ik thuis en maak het (klaar) voor mij en mijn zoon,
we eten het
en dan sterven we.
Elia zei tot haar:
Vrees niet!
Ga naar huis, doe naar jouw woord.
alleen: maak daar voor mij allereerst een klein baksel van
en breng dat hier naar mij;
voor jezelf en je zoon maak je het daarna (klaar).
Want zo spreekt JHWH de God van Israël:

15)
16)

de pot met meel raakt niet op
en de olie ontbreekt niet in de kruik,
tot de dag dat JHWH regen geeft op de akker.
Ze ging en ze deed naar het woord van Elia
en ze at, hij en zij en haar huis, van dag tot dag.
De pot met meel raakte niet op en de olie ontbrak niet in de kruik
naar het woord van JHWH,
dat hij gesproken had door Elia.

Intermezzo 2 menuets from the 1st cello suite by Bach (1685-1750),
BWV 1007
17)

18)

19)

20)

21)

22)

Het geschiedde na deze dingen:
de zoon van de vrouw, de vrouw des huizes, werd ziek
zijn ziekte werd erg hevig
tot er geen adem meer in hem over was.
Ze zei tot Elia:
Wat is er tussen mij en jou, man Gods?
Ben je naar mij gekomen om mijn ongerechtigheid in
gedachtenis te roepen
en mijn zoon te doden?
Elia zei:
Geef mij je zoon!
Hij nam hem uit haar schoot en bracht hem naar boven,
naar de bovenkamer waar hij verbleef
en hij legde hem neer op zijn bed.
Hij riep tot JHWH, hij zei:
JHWH mijn God,
doet gij dan zelfs aan de weduwe
bij wie ik als vreemdeling te gast ben, kwaad,
dat gij haar zoon laat sterven?
Hij strekte zichzelf uit op het kind, drie keer
en hij riep tot JHWH, hij zei:
JHWH mijn God,
Laat toch de ziel van dit kind terugkeren in zijn binnenste!
JHWH hoorde naar de stem van Elia

en de ziel van het kind keerde terug in zijn binnenste
en hij leefde.
23)
Elia nam het kind en bracht het naar beneden
uit de bovenkamer, het huis in
en hij gaf hem aan zijn moeder.
Elia zei:
Zie, hij leeft, je zoon.
24)
De vrouw zei tot Elia:
Nú weet ik
dat jij een man Gods bent
en dat het woord van JHWH in jouw mond betrouwbaar is.
Verkondiging
Intermezzo "Isabella's Lullaby" from "The Promised Neverland", arranged
by Andy Lam
Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Aandachtscentrum

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:

stil gebed
Gebed des Heren
gemeente gaat staan
Slotlied: Lied 605

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 19 januari 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 23 januari 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort
Woensdag 26 januari 14.00 uur, Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 30 januari 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort
Zondag 6 februari 10.00 uur, ds Christiaan Donner
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.

