
 
   

                                                     

 

Duinzichtkerk zondag 18 oktober 2020 
 
Opgang 
 
Orgelspel: Trio in Es, BWV 525       J.S. Bach (1685-1750) 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
Intochtslied: Lied  221 : 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  221 : 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. 
 
Lied 221 : 3 
       Gemeente gaat zitten 
Gebed van Opgang 
 
Psalm 103 : 1, 3, 4 

 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 
 
Schriftlezing: Genesis 17 : 15 - 22 
 

17:15) God zei tot Abraham: 

  Wat Sarai, je vrouw betreft 

  roep haar niet de naam Sarai. 

  Sarah is haar naam. 

16)  Ik zegen haar 

  ja, uit haar geef ik jou een zoon. 

  Ik zegen haar 

  ze zal tot naties worden 

  koningen van volken zullen uit haar te voorschijn komen. 

17) Abraham viel terneer op zijn aangezicht 

 en hij lachte. 



 Hij zei in zijn hart: 

  Aan een honderdjarige zou een kind geboren worden 

  en Sarah, een negentigjarige, zou baren? 

18) Abraham zei tot God: 

  Moge Ismaël voor je aangezicht leven! 

19) God zei: 

  Nee 

  Sarah, je vrouw, zal je een zoon baren. 

  Je zult hem de naam Isaak roepen. 

  Met hem richt ik mijn verbond op 

  tot een verbond voor altijd 

voor zijn nageslacht na hem. 

20)  En aangaande Ismaël hoor ik naar jou: 

  zie! ik zegen hem 

  ik zal hem vruchtbaar doen zijn 

  en hem vermeerderen, meer en meer. 

  Twaalf vorsten zal hij verwekken 

  ik stel hem tot een groot volk. 

21)  Mijn verbond richt ik op met Isaak 

  die Sarah jou zal baren 

  op de bestemde tijd in het volgende jaar. 

22) Hij eindigde te spreken met hem. 

 God voer omhoog, weg van Abraham. 

 

Lied 528 
 
Tweede Schriftlezing:  

 

18:1) JHWH liet zich aan hem zien bij de eiken van Mamre 

 en hij zat in de opening van de tent 

 op het heetst van de dag. 

2) Hij sloeg zijn ogen op en zag: 



 en zie! drie mannen stonden tegenover hem. 

 Hij zag het en rende hun tegemoet 

 uit de opening van de tent. 

 Hij boog zich ter aarde. 

3) Hij zei: 

  Mijn heer! 

  Als ik toch genade mocht vinden in je ogen 

  ga toch niet aan je knecht voorbij. 

4)  Laat er toch wat water gehaald worden 

  dat jullie je voeten wassen 

  en gaan aanliggen onder de boom. 

5)  Dan haal ik een stukje brood 

  en jullie verkwikken je hart. 

  Daarna kunnen jullie verder gaan. 

  Want daarvoor zijn jullie toch langs je knecht gegaan? 

 Zij zeiden: 

  Doe zoals je gesproken hebt. 

6) Abraham haastte zich de tent in, naar Sarah 

 en zei: 

  Haast je 

  drie maten fijn meel 

  kneed het 

  en maak koeken.  

7) Naar de runderen rende Abraham 

 hij nam een runderkalf, mals en goed 

 en gaf het aan de jongen. 

 Hij haastte zich om het klaar te maken. 

8) Hij nam room en melk 

 en het runderkalf dat was klaargemaakt 

 en zette het voor hen neer. 

 Hij bleef bij hen staan onder de boom 

 terwijl zij aten. 



9) Toen zeiden zij tot hem: 

  Waar is Sarah, je vrouw? 

 Hij zei: 

  Zie! in de tent 

10) Hij zei: 

  Terugkeren, ja terugkeren zal ik tot jou na een levensjaar. 

  Dan is er een zoon voor Sarah, je vrouw. 

 Sarah nu hoorde het, in de opening van de tent 

 die was achter hem. 

11) -Abraham en Sarah waren oud, voortgeschreden in hun dagen 

 het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen.- 

12) Sarah lachte in haar binnenste: 

  Nu ik vervallen ben, zou minnelust mijn deel zijn 

  nu mijn heer oud is? 

13) JHWH zei tot Abraham: 

  Waarom lacht Sarah: 

  ‘Zou ik dan werkelijk baren nu ik oud ben’! 

14)  Zou voor JHWH enig woord te wonderbaar zijn? 

  Op bestemde tijd keer ik naar je terug na een levensjaar 

  dan is er voor Sarah een zoon. 

15) Sarah loochende het: 

  Ik heb niet gelachen 

 want ze vreesde. 

 Hij zei: 

  Ja, je hebt wel gelachen. 

 

Uit Sonate voor twee violen op. 12 no. 3: 1. Un poco Andante, Jean-Marie 
Leclair (1697 – 1764) 
 
 
 
 



Epistellezing: Hebreeën 11 : 1, 2 en 8 – 10 (NGB ’51) 
 
1Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs 
der dingen, die men niet ziet. 2Want door dit (geloof) is aan de ouden een 
getuigenis gegeven. 
 
8Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid 
getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, 
zonder te weten waar hij komen zou. 
9Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een 
vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die 
medeërfgenamen waren van dezelfde belofte; 10want hij verwachtte de 
stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. 
 
Uit Sonate voor twee violen op. 12 no. 1: 2. Andante amoroso, Jean –
Marie Leclair (1697 – 1764) 
 
Verkondiging 
 
Uit Sonate voor twee violen op. 3 no. 5: 2. Gavotte gracioso – Andante, 
Jean-Marie Leclair (1697 – 1764) 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Wijkdiaconie 
2e collecte: Haastu (studentenpastoraat) 
 
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 608       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: Stan Butijn 
Diaken: Pauline Kuipers 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Willemien de Vlieger, Jacqueline Boersma, Teun Ritzema 
Met medewerking van Hadewych de Vos, viool & Kaja Majoor, viool 
 
 

Agenda 
Woensdag 28 oktober 20:00 uur 
Meelezen op woensdag 
 
Volgende week zondag, 25 oktober 10:00 uur 
Voorganger: ds. L. J. de Leeuw 
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/

