Duinzichtkerk zondag 8 november 2020
Opgang
Orgelspel: Nun danket alle Gott, BWV 657

J.S. Bach

De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Lied 601 : 1

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

Lied 601 : 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.

Gemeente gaat zitten
Lied 601 : 3
Gebed van Opgang
Psalm 91 : 1, 2, 7
Kindermoment
Hoe gaat het in de Christus Triomfatorkerk?

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

Schriftlezing: Genesis 19
1)

2)

3)

De twee boden kwamen naar Sodom in de avond
en Lot zat in de poort van Sodom.
Lot zag het en stond op, hun tegemoet.
Hij boog zich met het aangezicht ter aarde.
Hij zei:
Zie toch, mijne heren
buig toch af naar het huis van je knecht
overnacht er, was je voeten
dan staan jullie vroeg op en gaan verder op je weg.
Maar zij zeiden:
Nee
wij overnachten op het plein!
Hij drong krachtig bij hen aan.
Toen bogen ze af naar hem

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

en kwamen naar zijn huis.
Hij maakte voor hen een maaltijd:
hij bakte matses en zij aten.
Ze hadden zich nog niet neergelegd
of daar omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom,
het huis,
van jong tot oud
het gehele volk, niemand uitgezonderd.
Ze riepen naar Lot en zeiden tot hem:
Waar zijn de mannen die vannacht bij jou zijn gekomen?
Naar buiten met ze, naar ons
we willen ze bekennen!
Lot ging naar buiten naar hen toe, in de deuropening.
De deur sloot hij achter zich.
Hij zei:
Wil toch, mijn broeders, geen kwaad doen!
Zie toch
ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben
die zal ik naar buiten brengen, naar jullie.
Doe met haar zoals goed is in jullie ogen.
Alleen: deze mannen mogen jullie zoiets niet aandoen
daarvoor zijn ze toch onder de schaduw van mijn dak gekomen!
Ze zeiden:
Ga opzij!
Ze zeiden:
Komt er daar één om als vreemdeling te vertoeven
en die zou richten en recht doen…
Nu zullen we jou meer kwaad doen dan hun!
Met kracht drongen ze op tegen die man, tegen Lot
en ze traden naar voren om de deur open te breken.
Maar de mannen staken hun hand uit
en haalden Lot naar zich toe het huis in.
De deur sloten ze
en de mannen in de opening van het huis
sloegen ze met blindheid

12)

13)

14)

15)

16)

17)

van klein tot groot
en die werden het moe de deuropening te zoeken.
De mannen zeiden tot Lot:
Wie heb je hier nog meer…
een schoonzoon, je zoons, je dochters, al wat je hebt in de stad?
Leid ze uit, weg uit deze plaats!
Voorwaar, verderven gaan wij deze plaats
want groot is het geschreeuw over hen
voor het aangezicht van JHWH:
JHWH zendt ons om haar te verderven.
Lot ging naar buiten
en sprak tot zijn schoonzoons
die zijn dochters [tot vrouw] zouden nemen
en zei:
Sta op, trekt uit
weg uit deze plaats!
Verderven gaat JHWH de stad.
Maar hij was lachwekkend in de ogen van zijn schoonzonen.
Zodra het morgenrood was opgekomen
presten de boden Lot:
Sta op
neem je vrouw en je twee dochters die zich hier bevinden
opdat je niet wordt weggevaagd door de schuld van de stad.
En hij weifelde
maar de mannen grepen zijn hand vast
en de hand van zijn vrouw
en de hand van zijn twee dochters
omdat JHWH hem wilde sparen.
Ze lieten hem uittrekken
ze leidden hem uit, buiten de stad.
En het geschiedde
terwijl ze hen naar buiten hadden laten uittrekken, dat hij zei:
Breng je ziel in veiligheid
kijk niet achterom
en blijf niet staan, nergens in de vallei

18)
19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

breng je in het gebergte in veiligheid
opdat je niet wordt weggevaagd.
Lot zei tot hen:
Nee toch mijn heer!
Zie toch
je knecht heeft genade gevonden in je ogen
en groot is de trouw die je mij hebt bewezen
door mij in leven te laten.
Maar ik
in het gebergte zal ik mij niet in veiligheid kunnen brengen
het kwaad zou zich aan mij vasthechten
zodat ik zou sterven.
Zie toch
deze stad is nabij genoeg om naartoe te vluchten
- ze is klein -.
Mag ik mij daar in veiligheid brengen
- klein is ze toch? –
opdat ik zal leven?
Hij zei tot hem:
Zie, ook wat dit betreft hef ik je aangezicht op:
Ik zal niet ondersteboven keren
de stad waarover je hebt gesproken.
Haast je, breng je daar in veiligheid
want ik zal niets kunnen doen
voordat je daar bent aangekomen.
Daarom roept men de naam van de stad: Soar – ‘Kleintje’
De zon steeg uit boven de aarde
als Lot in Soar aankwam.
En JHWH liet het regenen over Sodom en Gomorra
zwavel en vuur
van JHWH, van de hemel uit.
Hij keerde die steden ondersteboven
en de gehele vallei
en alle inwoners van die steden
en het uitspruitsel van de akker.

26)

Zijn vrouw, achter hem, keek om
en ze werd een zoutpilaar.

27)

Abraham begaf zich vroeg in de morgen
naar de plaats waar hij had gestaan voor het aangezicht van JHWH.
Hij keek neer op Sodom en Gomorra
en op het gehele land van de vallei
hij zag: rook steeg op van de aarde
als de rook van een smeltoven.
En het geschiedde
toen God de steden van de vallei verdierf
dat God Abraham gedacht:
hij liet Lot midden uit de omkering weggaan
toen hij de steden waarin Lot woonde ondersteboven keerde.

28)

29)

Lied 1001
Evangelielezing: Matteüs 25 : 31 - 41
Uit Partita no. 2 in d klein van J. S. Bach: Chaconne (eerste helft)
Verkondiging
Uit Partita no. 2 in d klein van J. S. Bach: Chaconne (tweede helft)

Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: voedselbank in de Paardenberg
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.

Voorganger:

dankgebed

Diaken:

voor de nood van de wereld

Voorganger:

gebed voor de gemeente

stil gebed
gebed des Heren

Slotlied: Lied 769 : 1, 2, 6
staande
Zegen

(U kunt ingetogen meespreken)

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: Ad van Nieuwpoort
Ouderling: Martine ten Hoopen – van Krieken
Diaken: Rein Willems
Orgel/piano: Gert Boersma
Viool: Hadewych de Vos (1999),speelt sinds haar vijfde viool. Sinds 2016
speelt zij bij Vera Beths aan het Koninklijk Conservertorium in Den Haag,
waar zij komende december zal afstuderen. Hadewych maakt van jongs af
aan veel kamermuziek en is sinds 2017 eerste violiste van het Pelargos
Kwartet, dat tijdens de afgelopen diensten in verschillende combinaties
voor u heeft mogen spelen.
Deze zondag zal Hadewych de Chaconne spelen, een solowerk van Bach
dat haar zeer aan het hart ligt.
Zang: Marga Boelens, Idelette Nutma en Pieter Kuipers

Agenda
Meelezen op woensdag 18 november om 20 uur

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: tijdelijk alleen telefonisch of per mail bereikbaar
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl

