Zondag 27 november 2022
Eerste zondag van Advent

Uittocht, 1966, Marc Chagall

Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Jan Willem Siekman
Diaken: Ido Bosman, Geertje Standhardt en Willemien de Vlieger-Moll
Organist/Cantor: Henny Visscher-Roersen
Met medewerking van de cantorij

Opgang
Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659, J.S. Bach (1685-1750)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Lied 440 : 1, 2
Ouderling:

Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen:

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Ouderling:

O HEER, keer ons om naar U toe

Allen:

en doe ons weer leven met hart en ziel

Ouderling:

Laat ons Uw stem horen

Allen:

en Uw liefde ervaren
Amen

Vervolg lied 440 : 3
Voorganger:

Genade zij u en vrede
Van God onze Vader
En van de heer Jezus Christus

Allen:

Amen

Vredesgroet
Wij begroeten elkaar met de vrede van Christus
Lied 440 : 4
Gemeente gaat zitten
Gebed van Opgang

Psalm 122 : 1, 3
Kindermoment
Opening van de Schriften
Zingen (3x): lied 319:1

Schriftlezing: Genesis 50 (SHA/AvN)
Toen Jakob geëindigd had zijn zonen gebiedend toe te spreken
voegde hij zijn voeten samen op het bed,
hij overleed en werd bij zijn voorgeslacht gelegd.
Jozef wierp zich neer aan zijn vaders aangezicht
hij weende bij hem, hij kuste hem.
2 Toen gebood Jozef de artsen in zijn dienst om zijn vader te balsemen.
De artsen balsemden Israël.
3 Veertig volle dagen gingen daar overheen
want zo worden de dagen van het balsemen voltallig.
Zeventig dagen weenden de Egyptenaren over hem.
4 Toen de dagen van zijn bewening voorbij waren

sprak Jozef het huis van Farao aan:
Mocht ik toch genade vinden in jullie ogen:
Spreek toch in Farao’s oren en zeg:
5

'Mijn vader heeft mij aldus doen zweren:
Zie ik ga sterven.
In mijn graf, dat ik mij in het land van Kanaän heb uitgehouwen
daarin moet je mij begraven’.
Nu zou ik dus willen opgaan
mijn vader begraven en dan terugkeren’.

6 Farao liet zeggen:
Ga op, begraaf je vader, zoals hij je heeft doen zweren.
7 Jozef ging op om zijn vader te begraven.
Met hem mee gingen op al Farao's knechten:
de oudsten van zijn huis en alle oudsten van het land Egypte
8 en heel het huis van Jozef
en zijn broeders en het huis van zijn vader.
Alleen hun kroost, hun kleinvee en hun grootvee lieten ze in het land Gosen
achter.
9 Zowel wagens als ruiters gingen samen met hem op.
Zo was het een zeer gewichtig leger.
10 Ze kwamen bij Stekeldoorn-dorsvloer
aan de overzijde van de Jordaan.
Daar hieven ze een klacht aan
een grote en zeer gewichtige dodenklacht.
Hij liet rouw bedrijven voor zijn vader, zeven dagen lang.
11 De bewoners van het land, de Kanaänieten,
zagen de rouw in Stekeldoorn -dorsvloer
ze zeiden:
Dat is een gewichtige rouw voor Egypte!
Daarom gaf men er de naam ‘Rouw van Egypte’ aan;
dat ligt aan de overzijde van de Jordaan.
12 Zijn zonen deden voor hem zoals hij hun had geboden.

13 Zijn zonen droegen hem naar het land Kanaän
ze begroeven hem in de grot van het veld van Makpela.
die Abraham had gekocht. met het veld
tot graf in eigendom, van Efron de Hethiet
in het zicht van Mamre.
14 Toen keerde Jozef terug naar Egypte
- hij en zijn broeders
en allen die met hem waren opgegaan om zijn vader te begraven nadat hij zijn vader had begraven.
Lied Jozef gaat de vreemde wegen (vers 1 cantorij)
Vervolg Schriftlezing:
15 Toen Jozefs broeders onder ogen zagen dat hun vader dood was
zeiden zij:
Als Jozef nu maar niet vijandig tegen ons wordt
en op ons terug laat komen
al het kwaad dat wij hem hebben berokkend!
16 Zij geboden [iemand] om aan Jozef te zeggen:
17

Je vader heeft geboden, voor zijn dood:
'Zo moeten jullie zeggen tot Jozef:
Ach, vergeef toch het vergrijp van je broeders en hun zonden!
ja, het kwaad dat ze je hebben berokkend.'
En nu:
vergeef toch het vergrijp van de knechten van de God van je vader!
Jozef weende bij dit woord tot hem gericht.

18 Toen gingen de broeders ook zelf
en vielen voor zijn aangezicht neer en zeiden:
Hier zijn wij, knechten voor jou!
19 Jozef zei tot hen:
Vrees niet! Want ik, zou ik Gods plaats innemen?

20

Jullie hebben kwaad tegen mij berekend;
God heeft het omgerekend ten goede
om te doen zoals heden het geval is:

21

een talrijk volk in het leven behouden.
En nu
Vrees niet!
Ikzelf zal voor jullie en je kroost zorgen.
Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart.

22 Jozef bleef in Egypte, hij en het huis van zijn vader.
Jozef leefde honderdentien jaren.
23 Jozef zag van Efraïm de zonen tot in het derde geslacht.
Ook de zonen van Makir, de zoon van Manasse
werden geboren op de knieën van Jozef.
24 Jozef zei tot zijn broeders:
Ik ga sterven
maar God, hij zal het voor jullie opnemen.
Hij zal jullie doen opgaan uit dit land
naar het land dat hij heeft toegezworen aan Abraham, Isaak en Jakob.
25 Jozef liet de zonen van Israël zweren:
Als God het opneemt voor jullie
dan moeten jullie mijn gebeente doen opgaan vanhier.
26 Jozef stierf honderdtien jaar oud.
Men balsemde hem
en men legde hem in een kist, in Egypte.

Vervolg Jozeflied
Profetenlezing: Jesaja 40 : 1 – 11 (NBG ‘51)

Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem,
roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet
is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de
wildernis een baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en
heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een
vallei. 5 En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende
tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.
6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is
gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. 7 Het gras verdort, de
bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is
gras. 8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt
eeuwig stand. 9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met
kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van
Juda: Zie, hier is uw God! 10 Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm
zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor
Hem uit. 11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren
vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.
1

Vervolg Jozeflied
Verkondiging
Cantorij: Lied 445
Dienst van de Tafel
Gaven en Gebeden
Ouderling:

mededelingen

Diaken:

inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e collecte: Wijkgemeente

Orgelspel: Delen uit koraalpartita "Christus, der ist mein Leben" ( nu daagt het
in het oosten), J. Pachelbel (1653-1706)
Kinderen komen terug uit de kinderkring
Gebeden:
Na de intenties: 368B (1e keer cantorij, 2e keer gemeente, 3e keer allen)

stil gebed
Gezang 366 : 1, 6 (Liedboek ’73)
V:

De Heer zal met u zijn!

G.

DE HEER ZAL U BEWAREN!

V:

Verheft Uw harten!

G;
V:

WIJ HEBBEN ZE TOT DE HEER GEHEVEN
Zegenen wij de Heer onze God!

G:

GOED IS HET EN PASSEND.

V:

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 Jozef liet afdalen naar Egypte
om het land van de dood
te maken tot een land van leven
met brood voor hen die hongerig zijn.
Daarom heffen wij aan de hymne van uw glorie
met alle zonen van Israël,

met de dochters van Sion,
en roepen uit uw Geest:
Sanctus en Benedictus muziek: E. Pozzoli (1873-1957)
Cantorij:
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelcis.
V:

U zegenen wij
om Jezus in wie Gij ons licht schonk en eeuwig leven
door de nacht te weerspreken
en zelf de exodus te voltrekken.
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!
Onze Vader die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Delen van brood en wijn
Dona nobis pacem (1e keer cantorij, daarna allen)
Lied 139d (1e keer cantorij, daarna allen, telkens Frans-Nederlands)
Dankgebed
gemeente gaat staan
Slotlied: Lied 444

Zending en Zegen
Zegen

Orgelspel: Delen uit koraalpartita "Christus, der ist mein Leben", J. Pachelbel
(1653-1706)
Na afloop van de dienst bent u hartelijk uitgenodigd voor de ontmoeting met
koffie, thee of limonade in de Kapel.

AGENDA
Zondag 27 november, 12.00 uur Lunch Nieuwkomers
Woensdag 29 november, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
Zondag 4 december, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Tweede Advent
10.00 uur Repetitie Jeugd- en Kinderkoor
12.00 uur Bijbel met Friet
Woensdag 7 december, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort
20.00 uur Credo
Zondag 11 december, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Derde Advent
10.00 uur Repetitie Jeugd- en Kinderkoor
12.00 uur Juniortafel
16.00 uur Duinzichtgesprekken met Esther van Fenema
Donderdag 15 december, 20.00 uur Bijbeltafel
Zondag 18 december, 10.00 uur ds Erwin de Fouw, Vierde Advent
10.00 uur Repetitie Jeugd- en Kinderkoor
Vrijdag 23 december, 15.30 uur Generale repetitie Jeugd- en Kinderkoor
Zaterdag 24 december, 20.30 uur Kerstavond op het kerkplein voor jong en oud
22.00 uur Kerstnachtdienst met ds Ad van Nieuwpoort
Zondag 25 december, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Kerstdienst
MEDEDELINGEN
U kunt op drie manieren invulling geven aan de collectes
1. Geven in contanten; tijdens het collecte moment in de dienst gaan de
collectezakjes rond.
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: Kerk in Actie Werelddiaconaat
Collecte 2: 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 0000246128.

Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordehout:
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, email: kosterij@duinzichtkerk.nl
Organist/Cantor: Henny Visscher-Roersen, Telefoon: 06-15130187
email: hennyroersen@gmail.com.
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.

