
 
   

                                                     

 

Duinzichtkerk zondag 20 september 2020 
 
Opgang 
 
Orgelspel: Passacaglia in d, BuwWV 161     D. Buxtehude (1637-1707) 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
Intochtslied: Lied 275 : 1, 2, 3      staande 
 

Aansteken van de kaarsen 
 
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 

 
Vervolg lied  275 : 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. 

 we gaan zitten 
 
Lied 275 : 5 
 
Gebed van Opgang 
 
Psalm 121 

 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 
 
Schriftlezing: Genesis 12 : 10 – 20 
 

10) En het geschiedde dat er honger was in het land. 

 Abram daalde af naar Egypte 

 om daar als vreemdeling te vertoeven  

 want zwaar was de honger in het land. 

11) En het geschiedde 

 toen hij Egypte was nabijgekomen 

 dat hij tegen Sarai, zijn vrouw, zei: 

  Zie toch, ik weet: 

  je bent een vrouw mooi om te zien. 



12)  Het zal geschieden, als de Egyptenaren jou zien 

  zij zullen zeggen: ‘Dat is zijn vrouw.’ 

  Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. 

13)  Zeg toch dat je mijn zuster bent 

  zodat het mij goed gaat vanwege jou. 

  Dan blijf ik leven dankzij jou. 

14) En het geschiedde 

 als Abram in Egypte kwam 

 dat de Egyptenaren deze vrouw zagen, hoe bijzonder mooi ze was. 

15) De hofbeambten van Farao zagen haar 

 ze prezen haar bij Farao 

 en de vrouw werd opgenomen in het huis van Farao. 

16) Aan Abram deed hij goed om harentwil. 

 En hij kreeg kleinvee, runderen en ezels 

 knechten en dienstmaagden 

 ezelinnen en kamelen. 

17) Maar JHWH trof Farao met grote plagen 

 en ook zijn huis 

 vanwege Sarai, de vrouw van Abram. 

18) Farao riep Abram bij zich 

 en zei: 

  Wat heb je me daar gedaan! 

  Waarom heb je het me niet gezegd dat zij je vrouw is! 

19)  Waarom zei je: ‘Ze is mijn zuster’ 

  zodat ik haar voor mij tot vrouw nam! 

  Welnu, hier is jouw vrouw. 

  Neem haar mee en ga! 

20) Farao gaf mannen een bevel betreffende hem: 

 ze lieten hem, en zijn vrouw en al wat hem toebehoorde weggaan. 

 
Lied 941 : 1, 2 

 



Vervolg Schriftlezing: 
 
13:1) Abram ging op uit Egypte 

 hij, zijn vrouw en al wat hem toebehoorde 

 en Lot met hem 

 naar het Zuiderland. 

2) Abram was steenrijk: 

 hij had vee, zilver en goud. 

3) Hij ging, telkens opbrekend, vanuit het Zuiderland naar Betel 

 naar de plaats waar zijn tent aanvankelijk had gestaan 

 tussen Betel en Ai 

4) naar de plaats van het altaar dat hij daar in het begin had gemaakt. 

 Daar riep Abram de NAAM van JHWH (uit). 

 

5) Ook Lot, die met Abram meeging, had kleinvee en runderen, en 

tenten. 

6) Maar het land verdroeg het niet dat zij er samen woonden. 

 Hun have was groot 

 zij konden er niet samen wonen. 

7) Er ontstond twist 

 tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee. 

 - De Kanaänieten en de Perizzieten woonden toen in het land. – 

8) Abram zei tegen Lot: 

  Laat er geen getwist zijn tussen mij en jou 

  tussen mijn herders en jouw herders. 

  Wij zijn toch mannenbroeders! 

9)  Is niet heel het land voor je aangezicht? 

  Scheid je toch van mij af 

  naar links, dan ga ik naar rechts 

  of naar rechts, dan ga ik naar links. 

10) Lot sloeg zijn ogen op 

 en zag de hele Jordaanvallei; 



 die was geheel bevloeid 

 - voordat JHWH Sodom en Gomorra verdierf – 

 als de tuin van JHWH, als het land Egypte 

 tot waar je bij Soar komt. 

11) Lot koos zich de hele Jordaanvallei. 

 Lot brak op, weg naar het oosten. 

 Zo scheidden zij van elkaar, de man van zijn broeder. 

12) Abram woonde in het land Kanaän. 

 Lot woonde in de steden van de vallei 

 hij sloeg zijn tenten op bij Sodom. 

13) De mannen van Sodom nu waren zeer kwaadaardig 

 en zeer zondig tegenover JHWH. 

14) JHWH zei tegen Abran 

 nadat Lot zich van hem had gescheiden: 

  Sla toch je ogen op 

  en zie van de plaats waar je bent 

 naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en naar 

het      westen. 

15)  Voorwaar, het gehele land dat je ziet 

  dat geef ik aan jou en aan je zaad voor altijd. 

16)  Ik zal je zaad maken als het stof van de aarde: 

  als iemand in staat zou zijn het stof van de aarde te tellen 

  dan zou ook jouw nageslacht geteld kunnen worden. 

17)  Sta op 

  en ga rond door het land 

  in zijn lengte en in zijn breedte: 

  voorwaar, ik geef het aan jou. 

18) Abram sloeg zijn tenten op: 

 hij kwam en ging wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron. 

 Hij bouwde daar een altaar voor JHWH. 

 
 



Lied 941 : 3, 4 
 
Evangelielezing: Matteus 20 : 29 – 34 (NBG ’51) 
 
29En toen zij uit Jericho gingen, volgde Hem een grote schare. 30En zie, 
twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden, dat Jezus 
voorbijging, zeggende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van 
David! 31En de schare bestrafte hen, dat zij zwijgen zouden. Maar zij 
riepen te meer, zeggende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van 
David! 32En Jezus stond stil, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doen 
zal? 33Zij zeiden tot Hem: Here, dat onze ogen geopend worden. 34Jezus 
werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond 
werden zij ziende en zij volgden Hem. 
Verkondiging 
 
CD: J.S. Bach, Suite no.1 in G major (Pieter Wispelwey) 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Wijkdiaconie 
2e collecte: 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. 
 
Voorganger:  dankgebed 

 
 
Diaken:  voor de nood van de wereld 

 
 
Voorganger:  gebed voor de gemeente 

 
 

stil gebed 

gebed des Heren 

 
 
 
Slotlied: Lied 756: 1, 2, 3, 4, 5, 6     staande 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorganger: ds. Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Daniël Akkerman 
Diaken: Tineke van Bommel 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Jacqueline Boersma, Idelette Nutma, Guus Boelens 
 
 
 

Agenda 
27 sept 10:00 uur 
ds. J. Korf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 maandag en donderdag van 9.00-13.00 uur.   
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl                                                               
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365 
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl 

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

