
 
   

                                                     

 

Duinzichtkerk zondag 11 oktober 2020 
 
Opgang 
 
Orgelspel: Jesu, meine Freude.      J.G. Walther (1684-1748) 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistori 
 
Intochtslied: Lied 276 : 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  276 : 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. 
 

 we gaan zitten 
Lied 276 : 3 
 
Gebed van Opgang 
Lied: Psalm 127 : 1, 2 
 

Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
 
Zingen (3x): Lied 335 
 
Schriftlezing: Genesis 16 
 

1 Sarai, de vrouw van Abram, baarde hem geen kind. 

 Zij nu had een Egyptische dienstmeid,  

haar naam was Hagar. 

2 Sarai zei tot Abram: 

  Zie toch,  

JHWH heeft mij afgesloten, zodat ik niet baar. 

  Kom toch bij mijn dienstmeid…   

misschien word ik uit haar gebouwd. 

 Abram hoorde naar de stem van Sarai. 

3 Sarai, Abrams vrouw, nam Hagar, de Egyptische, haar dienstmeid 

– aan het einde van de tien jaar dat Abram in het land Kanaän 

woonde –  

 en gaf haar aan Abram, haar man,  



hem tot vrouw. 

4 Hij kwam bij Hagar en ze werd zwanger. 

 Toen zij zag dat ze zwanger was,  

werd haar meesteres gering in haar ogen. 

5 Sarai zei tot Abram: 

  Het geweld dat mij aangedaan wordt moge jou treffen! 

  Ikzelf gaf mijn dienstmeid in jouw schoot, 

  maar toen zij zag dat ze zwanger was,  

werd ik gering in haar ogen. 

  Laat JHWH rechtspreken tussen mij en jou! 

6 Abram zei tot Sarai: 

  Zie, je dienstmeid is in jouw hand. 

  Doe met haar wat goed is in jouw ogen. 

 Sarai vernederde haar. 

 Zij vluchtte van haar weg. 

7 De engel van JHWH vond haar bij een waterbron in de woestijn, 

 bij de bron aan de weg naar Sur. 

8 Hij zei: 

  Hagar, dienstmeid van Sarai, 

  waar kom je vandaan en waar ga je heen? 

 Zij zei: 

  Ik, ik ben op de vlucht voor Sarai mijn meesteres. 

9 De engel van JHWH zei tot haar: 

  Keer terug naar je meesteres 

  en laat je vernederen onder haar handen. 

10  De engel van JHWH zei tot haar: 

  Talrijk, ja talrijk zal ik jouw nageslacht maken; 

  het zal niet te tellen zijn, zoveel! 

11 De engel van JHWH zei tot haar: 

  Zie, je bent zwanger:  

je zult een zoon baren 

  en je zult hem de naam Ismaël (‘God hoort’) roepen 

  want: JHWH heeft jouw vernedering gehoord. 

12  Een wilde ezel van een mens zal hij zijn, 

zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen 

hem. 

  Tegenóver al zijn broeders zal hij wonen. 

13 Zij riep de naam van JHWH, die tot haar had gesproken:  

  Gij zijt God Die-mij-ziet! 



 En ze zei: 

  Moest ik dan hier komen om te zien Die-mij-ziet? 

14 Daarom noemt men die bron: Bron van de Levende Die-mij-ziet. 

 Die is daar, tussen Kades en Bered. 

15 Hagar baarde Abram een zoon. 

 Abram riep de naam van zijn zoon, die Hagar had gebaard: Ismaël. 

16 Abram was tachtig jaar en zes jaar  

toen Hagar Ismaël baarde aan Abram.  

 
Gezang 487 (Liedboek ’73) : 1 

 
Evangelielezing: Lukas 15 : 11 
 

11) En hij zei: 

  Zomaar een mens had twee zonen. 

12)  De jongste van hen zei tot de vader: 

   Vader, geef mij het mij toevallende deel van het bezit. 

  En hij verdeelde onder hen het leven. 

13)  Niet vele dagen daarna 

  verzamelde de jongste zoon alles bijeen 

  en trok weg naar een verre streek. 

  Daar verkwistte hij al het zijne 

  en leefde reddeloos. 

14)  Toen hij alles uitgegeven had, 

  geschiedde er een zware hongersnood over die streek 

  en begon hij gebrek te lijden. 

15)  Hij trok erop uit  

en voegde zich bij een van de bewoners van die streek,  

  die hem zond naar zijn velden  

om de zwijnen te hoeden. 

16)  En hij verlangde zich te verzadigen  

met de schillen die de zwijnen aten, 

  maar niemand gaf ze hem. 

17)  Hij kwam tot zichzelf en zei: 

Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in 

overvloed 



   en ik ga hier verloren in hongersnood. 

18)   Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en hem zeggen: 

   Vader,  

ik heb gezondigd tegen de hemel en voor jouw 

aangezicht; 

19)  ik ben het niet meer waard jouw zoon genoemd te 

worden, 

   maak mij als één van jouw dagloners. 

20)  Hij stond op en ging naar zijn vader. 

  En toen hij nog ver weg was,  

zag zijn vader hem, 

  werd innerlijk met ontferming bewogen, 

  hij rende, viel hem om zijn hals  

en kuste hem. 

21)  Zijn zoon zei tot hem: 

   Vader,  

ik heb gezondigd tegen de hemel en voor jouw 

aangezicht; 

ik ben het niet meer waard jouw zoon genoemd te 

worden. 

22)  Maar de vader zei tot zijn dienaren: 

   Breng snel het eerste kleed 

   en bekleed hem. 

   Doe hem een ring aan de hand 

   en schoenen aan de voeten. 

23)   Breng het gemeste kalf,  

slacht het 

   en laten wij eten en vrolijk zijn, 

24)   want deze mijn zoon was dood en is levend geworden, 

   hij was verloren en is gevonden! 

  En zij begonnen vrolijk te zijn. 

25)  Zijn oudste zoon was in het veld. 

  Toen hij kwam en het huis naderde, 

  hoorde hij symfonieën en dansmuziek. 

26)  Hij riep één van de knechten 



  en vroeg na wat dat zijn mocht. 

27)  Deze zei tot hem: 

   Jouw broeder is gekomen, 

   en jouw vader heeft het gemeste kalf geslacht 

   want hij heeft hem gezond en wel teruggekregen. 

28)  Hij werd toornig en wilde niet naar binnengaan. 

  Maar zijn vader ging uit en riep hem erbij. 

29)  Maar hij antwoordde en zei tot zijn vader: 

   Zie! 

   Zovele jaren heb ik jou gediend 

   en nooit heb ik jouw gebod overtreden 

   en nooit heb je mij een bokje gegeven, 

   om met mijn vrienden vrolijk te zijn. 

30)   Maar nu deze zoon van jou,  

die jouw leven heeft verslonden met hoeren, 

is gekomen, 

heb je voor hem het gemeste kalf geslacht! 

31)  En hij zei tot hem: 

   Kind, 

   Jij bent altijd met mij, 

   en al het mijne is het jouwe. 

32)   Wij moesten vrolijk zijn en verheugd, 

want deze broeder van jou was dood en is levend 

geworden, 

   hij was verloren en is gevonden! 

 

Gezang 487 : 3 
 
Verkondiging 
 
 
 
 
 
 



‘Ogen die mij zoeken’, Trijntje Oosterhuis (CD) 
 
Ogen die mij zoeken volgen tot hoever 
Ik ga een bocht om waar geen licht komt 
Geen hand mij vasthoudt, geen oor mijn stem herkent 
Gen stem mij groet, geen naam mij past 
Tot waar geen mens is 
Tot waar geen god is 
Ogen die mij zien 
Die mij aanzien daar 
Ogen die mij zoeken volgen tot hoever 
Ik ga een bocht om waar geen licht komt 
Geen hand mij vastgrijpt, geen oor mijn stem herkent 
Geen stem mij groet, geen naam mijn past 
Tot waar geen mens is 
Tot waar geen god is 
Ogen die mij zien 
Die mij aanzien daar 
Ogen die mij zien 
Die mij aanzien daar 

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

 
Slotlied: Lied 605 : 1, 2, 3, 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: Sam Boelens 
Diaken: Ido Bosman 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Guus Boelens, Monique de Kruijf, Anne-Helene Borgts 
 
 
 

Agenda 
Woensdag 14 oktober 14:00 uur 
Meelezen op woensdag 
 
Volgende week zondag, 18 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/

