
 
   

                                                     

 

Duinzichtkerk zondag 1 november 2020 
 
Opgang 
 
Orgelspel: Ein feste Burg ist unsere Gott  J.N. Hanff  (1665-1711) 
 
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 

 
Lied 275 : 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. 
 

gemeente  gaat zitten 
 
Gebed van Opgang 
 
Psalm 72 : 1, 4, 6 

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

 
 
 



Schriftlezing: Genesis 18 : 16 – 33 
 

16) Toen stonden de mannen op vandaar. 

 Ze keken neer op Sodom. 

 Abraham was met hen meegegaan om hun uitgeleide te doen. 

17) JHWH zei: 

  Zou ik voor Abraham verborgen houden wat ik ga doen? 

18)  Abraham 

  hij zal worden tot  een groot en machtig volk 

  en in hem zullen gezegend zijn alle volken der aarde. 

19)  Voorwaar, ik heb hem gekend: 

  hij moet zijn zonen en zijn huis na hem gebieden 

  de weg van JHWH te bewaren 

  door gerechtigheid te doen 

opdat JHWH over Abraham doet komen wat hij over hem heeft 

gesproken.  

 

20) JHWH zei: 

  De schreeuw uit Sodom en Gomorra: 

  voorwaar, die is groot. 

  Hun zonde: 

  voorwaar, die is zeer zwaar. 

21)  Laat ik afdalen en zien 

  het geschreeuw uit haar dat tot mij is gekomen; 

  hebben zij gedaan ten einde toe 

  of niet? 

  Ik wil het weten! 

22) De mannen wendden zich af vandaar 

 en gingen naar Sodom. 

 Abraham bleef staan voor het aangezicht van JHWH. 

23) Toen trad Abraham naar voren 

 en zei: 

  Zult gij werkelijk de rechtvaardige wegvagen  

samen met de boosdoener? 

24)  Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad 



  zult gij die werkelijk wegvagen? 

  Zult gij de plaats niet verdragen 

  omwille van de vijftig rechtvaardigen in haar midden? 

25)  Het zij verre van u te doen naar dit woord: 

  de rechtvaardige met de boosdoener te laten sterven 

  - dan zou het zijn: 

  zó de rechtvaardige, zó de boosdoener!-  

  het zij verre van u! 

  De richter van de gehele aarde zou geen recht doen? 

26) JHWH zei: 

  Indien ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind 

  zal ik de gehele plaats verdragen om hunnentwil. 

 

 

 

27) Abraham antwoordde 

 en zei: 

  Zie toch! 

  ik waag het te spreken tot mijn heer 

  ik, die stof en as ben. 

28)  Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf 

  zult gij om die vijf de gehele stad verderven? 

 Hij zei: 

  Ik zal niet verderven 

  indien ik er vijfenveertig vind. 

29) En hij ging verder met tot hem te spreken 

 en zei: 

  Misschien worden er daar veertig gevonden. 

 Hij zei: 

  Ik zal het niet doen omwille van die veertig. 

30) Hij zei: 

  Laat mijn heer toch niet ontbranden… 

  dat ik spreek: 

  misschien worden er dertig gevonden. 

 Hij zei: 



  Ik zal het niet doen 

  indien ik er dertig vind. 

31) Hij zei: 

  Zie toch! 

  ik waag het te spreken tot mijn heer 

  misschien worden er twintig gevonden. 

 Hij zei: 

  Ik zal niet verderven omwille van die twintig. 

32) Hij zei: 

  Laat mijn heer toch niet ontbranden… 

  dat ik nog eenmaal spreek: 

  misschien worden er tien gevonden. 

 Hij zei: 

  Ik zal niet verderven omwille van die tien.  

33) JHWH ging 

 toen hij had geëindigd te spreken tot Abraham. 

 En Abraham keerde terug naar zijn plaats.  

 
Muzikaal intermezzo 

 
Epistellezing: Romeinen 8 : 31 – 39 (NBG ’51) 
 
Muzikaal intermezzo, zie laatste pagina van deze liturgie 
 
Verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo, zie laatste pagina van deze liturgie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: wijkdiaconie 
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       (U kunt ingetogen meespreken) 

 
Slotlied: Lied 756 : 1, 2, 4, 5      staande 
 
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.  

 
 
 
 
 
 



Voorganger: Ds. Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Jenny Du Pont 
Diaken: Madelief Hohé 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Pauline Kuipers, Anne-Helene Borgts, Ulrich Thöle 
 

Muziek: Harry Broom (cello) en Anna Jurriaanse (altviool) studeren aan het 

Koninklijk Conservatorium te Den Haag en zijn beide lid van het Pelargos 

Kwartet. Ze houden het meest van kamermuziek spelen en doen dit ook zo vaak 

mogelijk. Ze zijn heel blij met en dankbaar voor publiek in deze tijden! 

Zij zullen uitvoeren: W. A. Mozart (1761-1791); Sonate voor fagot en cello in 

Bes groot, KV292 , arr. voor altviool en cello 

I. Allegro 

II. Andante 

III. Rondo (Allegro) 

 
 
 

Agenda 
 
Woensdag 4 november 14.00 uur: Meelezen op woensdag 
Zondag 8 november 10.00 Ds. Ad van Nieuwpoort 
Voor de kinderen tot 12 jaar Kinderkring en crèche op aanvraag 
 
 

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 en per mail bereikbaar.  
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/

