
 
   

                                                     

 

Gemeentezondag, Duinzichtkerk 6 september 2020 
 
Opgang 
 
Orgelspel: Toccata in d, BWV 565. J.S. Bach (1685-1750) 
 
Klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
Intochtslied: Lied 283 : 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 283 : 4, 5



 
   

                                                     

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 
 
J. Van Eyck (1590-1657) - Engels Nachtegaaltje (sopraanblokfluit) 
 
Inleidende woorden 
 
Gebed van Opgang 
 
Lied: 139 : 1, 5, 6 

 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 
 
Schriftlezing: Genesis 11 : 27 – 12 : 9 
 
27) Dit zijn de verwekkingen van Terach 
 
 Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. 
 Haran verwekte Lot. 
28) Haran stierf voor het aangezicht van Terach, zijn vader 
 in het land waar hij verwekt was 
 in Ur der Chaldeeën. 
29) Abram en Nachor namen zich vrouwen. 
 De naam van Abrams vrouw was Sarai 



 en de naam van Nachors vrouw was Milka 
 de dochter van Haran 
 de vader van Milka en de vader van Jiska. 
30) Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kindje. 
31) Terach nam Abram, zijn zoon 
 en Lot, de zoon van Haran, de zoon van zijn zoon 
 en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van Abram, zijn zoon. 
 Die trokken met hen uit Ur der Chaldeeën 
 om te gaan naar het land Kanaän. 
 Zij kwamen tot ‘Haran’ 
 en bleven daar wonen. 
32) De dagen van Terach waren vijf jaren en tweehonderd jaar 
 en Terach stierf in Haran. 
 
1) JHWH zei tot Abram: 
 Gá jij 
 uit je land, uit waar je verwekt bent, uit je vaderhuis 
 naar het land dat ik je zal laten zien. 
2) Ik zal je tot een groot volk maken 
 ik zal je zegenen 
 ik zal jouw naam groot maken 
 wees dan een zegen. 
3) Ik zal zegenen wie jou zegenen 
 wie jou kleineert zal ik vervloeken. 
 Met jou zullen gezegend zijn 
 alle families van de aardbodem.  
4) En Abram ging 
 zoals JHWH tot hem gesproken had 
 en met hem ging Lot. 
 Abram was vijf jaren en zeventig jaar 
 toen hij uittrok uit Haran. 
5) Abram nam Sarai, zijn vrouw en Lot, de zoon van zijn broeder 
 en hun have, al wat hun tot have was geworden 
 en de lieden die zij in Haran hadden verworven. 
 Zij trokken uit, om te gaan naar het land Kanaän 
 en zij kwamen in het land Kanaän. 



 
6) Abram trok het land door tot de plaats Sichem 
 tot de eik More 
 - De Kanaänieten waren toen in het land.- 
7) JHWH liet zich aan Abram zien 
 hij zei: 
 Aan jouw zaad geef ik dit land. 
 En hij bouwde daar een altaar voor JHWH 
 die zich aan hem had laten zien. 
8) Hij rukte vandaar verder op 
 naar het gebergte ten oosten van Betel 
 en zette zijn tent 
 met Betel in het westen en Ai in het oosten. 
 Hij bouwde daar een altaar voor JHWH 
 en hij riep de NAAM van JHWH. 
9) Abram brak op 
 en hij ging voort, telkens opbrekend, naar het zuiden. 
 
10) Er kwam honger in het land.  
 
 
Lied 803 : 1, 2, 3 

 
 

 
2. Uit Oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem. 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 

 
3. Uit Abraham geboren 
die zo gezworven heeft 
is, wie om God te horen 
gestorven is en leeft: 
het volk van de profeten, 
de stam van het verbond, 
het volk dat hier beneden 
de stem van God verstond. 

 
 

 
 



Evangelielezing: Lukas 19 : 1 – 10 
 
1) Hij (Jezus) kwam Jericho binnen en trok de stad door. 
2) En zie! een man geroepen met de naam Zacheüs: 
 hij was een oppertollenaar  en hij was rijk. 
3) Hij wilde Jezus zien, wie hij was, 
 maar hij kon het niet, vanwege de menigte 
 en omdat hij klein was van gestalte. 
4) Hij rende hard vooruit 
 en klom in een wilde vijgenboom  

om hem te zien 
want daar moest hij voorbijkomen. 

5) Toen Jezus bij die plaats gekomen was, 
 keek hij op en zei tot hem: 
  Zacheüs, haast je en daal af, 
  want heden moet ik in jouw huis verblijven. 
6) Hij haastte zich, daalde af 
 en ontving hem met blijdschap.  
7) Allen die het zagen, murmureerden en zeiden: 
  Bij een zondig man gaat hij naar binnen 
  om als gast te verblijven! 
8) Zacheüs ging staan en zei tot de Heer: 
  Zie, de helft van wat ik bezit, Heer, 
  geef ik aan de armen. 
  En als ik iemand iets heb afgeperst, 
  geef ik het viervoudig terug. 
9) Jezus zei tot hem: 
  Heden is bevrijding geschied aan dit huis, 
  want ook deze is een zoon van Abraham. 
10)  De Mensenzoon is immers gekomen 
  om te bevrijden wat verloren is.  
 
M. Marais (1656-1729) - variaties over 'Les Folies d'Espagne'  
(Altblokfluit) 
 
Verkondiging 



J. Hotteterre (1674-1763) - prelude uit 'l'Art de préluder'  
(Basblokfluit) 
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
 

- Afscheid 
- Onderwijzing 
- Gebed 
- Vragen 
- Zegening 
- Vraag aan de gemeente      staande 

 
Voorganger:  Gemeente van Christus van de Duinzichtkerk 

belooft deze ambtsdragers te aanvaarden, 
hen te omringen met uw medeleven, 
hen te dragen in uw gebeden 
en met hen mee te werken in de dienst aan onze 
Heer? 
Wat is daarop uw antwoord? 

Gemeente:  Ja, dat beloven wij 
 

Lied: 672 : 3, 6 
         we gaan zitten 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Jeugdwerk (JOP) 
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: 605        staande 
 
Zegen 
 
 
 



Voorganger: Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Jenny du Pon 
Diaken: Anne Helene Borgts 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Fluit: Jasperina Verheij 
Zang: Marga Boelens, Willemien de Vlieger, Teun Ritzema 
 
Afscheid van Izabella Hus, Nel Klamer en Ruerd Ruben 
Bevestiging in het ambt van diaken: Ada en Ido Bosman en Madelief Hohé 
Bevestiging in het ambt van ouderling: Geran Kaai 
 
 
 

Agenda 
 
16 sept 14:00 uur 
Meelezen op woensdag 
 
20 sept 10:00 uur 
ds. Ad van Nieuwpoort 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

