
 
   

                                                     

 

Duinzichtkerk zondag 4 oktober 2020 
 
Opgang 
 
Orgelspel 
 
Klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
Intochtslied: Lied 601 (gezongen door Trijntje Oosterhuis)  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 

 
Psalm 84 : 1  



 
   

                                                     

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 
 
Psalm 84 : 2 
 
Gebed van Opgang 
 
Psalm 105 : 1, 3 

 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 
 
Schriftlezing: Genesis 15  
 

1) Na deze gebeurtenissen  

 geschiedde het woord van JHWH tot Abram, in een visioen:  

  Vrees niet, Abram! 

  Ik ben je schild 

  je loon zal zeer groot zijn.  

2) Abram zei: 

  Mijn heer, JHWH, wat zul je mij geven? 

  Ik, mijn gaan is vruchteloos. 

  De erfzoon van mijn huis 



  Damascus is dat, Eliëzer… 

3) Abram zei: 

  Nageslacht heb je aan mij niet gegeven! 

  Nu zal die zoon van mijn huis mijn erfgenaam zijn. 

4) En zie! 

 Het woord van JHWH tot hem: 

  Niet deze zal je erfgenaam zijn 

  maar hij die uitgaat uit je lijf, die zal je erfgenaam zijn. 

5) Hij deed hem uitgaan naar buiten 

 en zei: 

  Kijk toch naar de hemel 

  en tel de sterren, als je ze tellen kan… 

 Hij zei tot hem: 

  Zo zal jouw nageslacht zijn. 

6) En hij vertrouwde op JHWH 

 die rekende het hem tot gerechtigheid. 

 
Lied 942 : 1 

 
Vervolg Schriftlezing: 
 
7) Hij zei tot hem: 

  Ik ben JHWH 

  die jou heeft doen uittrekken uit Ur der Chaldeeën 

  om je dit land te geven 

  om het te beërven. 

8) Hij zei: 

  Mijn heer, JHWH, 

  waardoor zal ik weten dat ik het zal beërven? 

9) Hij zei tot hem: 

  Neem voor mij een driejarig kalf 

  een driejarige geit, een driejarige ram 



  een tortel en een duifje. 

10) Die allemaal nam hij voor hem 

 deelde ze middendoor 

 en legde van elk het ene deel tegenover het andere. 

 Het gevogelte deelde hij niet. 

11) Roofvogels streken neer op de dode dieren. 

 Abram joeg ze weg. 

 

 

12) En het geschiedde 

 toen de zon bijna onderging 

 dat een diepe slaap viel over Abram. 

 En zie: 

 ontzetting, duister en groot, overviel hem. 

13) Hij zei tot Abram: 

  Weten zul je, weten 

 ` dat jouw nageslacht vreemdelingen zullen zijn 

  in een land dat niet van hen is. 

  Daar zullen zij slaven zijn 

  en vernederd worden, vierhonderd jaar lang. 

14)  Maar ik, ik zal het volk,  

dat hen tot slaven zal maken, berechten.                                                                           

  en dan zullen zij uittrekken met grote bezittingen. 

15)  Jij echter zal komen bij jouw voorvaderen in vrede 

  in goede grijsheid zul je begraven worden. 

16)  Het vierde geslacht zal hier terugkeren: 

  want dan pas is de schuldenmaat der Amorieten vol. 

17) En het geschiedde, 

 toen de zon was ondergegaan, 

 - het was pikdonker - 

 zie: een rokende oven, een vurige fakkel 

 trok tussen die stukken door. 



18) Op die dag sloot JHWH met Abram een verbond: 

  Aan jouw nageslacht geef ik dit land 

  van de rivier van Egypte 

  tot aan de Eufraat, de grote rivier… 

  

Lied 942 : 2 
 
Evangelielezing: Matteus 14 : 22 - 27 
 
22) En terstond! 

 drong Jezus er bij zijn leerlingen op aan in het schip te gaan 

 en voor hem uit te varen naar de overzijde, 

 tot hij de scharen weg had laten gaan. 

23) En nadat hij de scharen weg had laten gaan, 

 ging hij de berg op 

 om op zichzelf te bidden. 

 En toen het avond werd, 

 was hij daar alleen. 

 

24) Het schip was reeds vele stadiën van het land vandaan, 

 in het nauw gebracht door de golven, 

 want de wind was tegen. 

25) In de vierde nachtwake kwam hij tot hen, 

 wandelend over de zee. 

26) Toen de leerlingen hem zagen wandelen over de zee, 

 raakten ze in verwarring en zeiden: 

  Het is een spook! 

 Zij schreeuwden van vrees. 

27) Terstond sprak Jezus tot hen en zei: 

  Houdt moed! 

  Ik ben het! 

  Vreest niet! 



Lied 942 : 3 

 
Verkondiging 
 
Lied 773 (Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia) 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Israëlzondag PKN (Kerk en Israël) 
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 657       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: Gerrit van Straalen 
Diaken: Anne-Helene Borgts 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Marga Boelens, Jacqueline Boersma, Rein Willems 
 
 

Agenda 
 
Woensdag 7 oktober 14:00 uur 
Meelezen op woensdag 
 
Volgende week zondag, 11 oktober 10:00 uur 
Voorganger: 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: 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/

