
 
   

                                                     

 

Duinzichtkerk, zondag 29 november 2020. 
 

Eerste Advent  

      Ans Workel, 1985 



Opgang 
 
Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659, J.S. Bach 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
Intochtslied: Lied  444 : 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  444: 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 
 
 
 



Gebed van Opgang 
 
Psalm 80 : 1, 2, 7 

 
Kindermoment 
 
Aansteken eerste adventskaars 
 
Liedje, versje 1 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 

 
 
Schriftlezing:  
 

Genesis 21 

 

21:1) JHWH bezocht Sarah, zoals hij had gezegd 

 en JHWH deed aan Sarah, zoals hij had gesproken. 

2) Sarah werd zwanger 

 en baarde aan Abraham in zijn ouderdom een zoon 

 op de bestemde tijd, waarvan God hem had gesproken. 



3) Abraham riep zijn zoon die hem geboren was 

 die Sarah hem had gebaard, de naam Isaak, men lacht. 

4) Abraham besneed Isaak, zijn zoon, toen deze acht dagen was 

 zoals God hem had geboden. 

5) Abraham was honderd jaar 

 toen hem Isaak, zijn zoon, geboren werd. 

 

6) Sarah zei: 

  Dat er gelachen wordt 

  dat is wat God mij heeft gedaan. 

  Een ieder die het hoort, zal om mij lachen. 

7) Ze zei: 

  Wie had Abraham durven aanzeggen: ‘Sarah zoogt zonen’? 

  Ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom! 

8) Het kind werd groot en werd gespeend. 

 En Abraham maakte een grote maaltijd klaar 

 op de dag dat Isaak werd gespeend. 

9) Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische 

 die zij aan Abraham had gebaard, lachen. 

10) Ze zei tot Abraham: 

  Jaag deze dienstmaagd weg 

  met die zoon van haar! 

  Nooit zal de zoon van die dienstmaagd erven 

  samen met mijn zoon, met Isaak.  

11) Zeer kwaad was dit woord in de ogen van Abraham 

 vanwege zijn zoon.  

12) Maar God zei tot Abraham: 

  Laat het in je ogen niet kwaad zijn 

  om de jongen en om je dienstmaagd. 

  Wat Sarah ook tegen je zegt, hoor naar haar stem 

  want door Isaak  

  zullen jouw nazaten naar jou worden genoemd.  

13)  Maar ook de zoon van de dienstmaagd 

  zal ik tot een volk maken 

  want hij is jouw nazaat. 



14) Abraham stond ’s morgens vroeg op 

 nam brood en een waterzak 

 en gaf het aan Hagar, 

 hij legde het op haar schouders, 

 met het kind 

 en zond haar weg. 

 Zij ging 

 en zwierf in de woestijn van Berseba. 

15) Het water uit de zak raakte op 

 en zij wierp het kind neer onder een van de struiken. 

16) Ze ging 

 en zette zich op een afstand neer 

 een boogschot ver. 

 Ze zei: 

  Ik kan het sterven van het kind niet aanzien. 

 Ze zat op een afstand 

 verhief haar stem en weende. 

17) God hoorde de stem van de jongen 

 Gods engel riep tot Hagar uit de hemel 

 en zei tot haar: 

  Wat is er met jou, Hagar? 

  Vrees niet! 

  Want God heeft naar de stem van de jongen gehoord 

  daar, waar hij is.  

 

 

18)  Sta op! 

  Neem de jongen op 

  en houd hem met stevige hand vast. 

  Voorwaar, tot een groot volk zal ik hem maken. 

19) God opende haar ogen 

 en zij zag een waterput. 

 Ze ging 

 vulde de waterzak 

 en gaf de jongen te drinken.  



20) God was met de jongen 

 en hij werd groot. 

 Hij woonde in de woestijn 

 en werd boogschutter. 

21) Hij woonde in de woestijn van Paran 

 en zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte.  

 
 
Intermezzo:  1. Von fremden Ländern und Menschen, Robert Schumann (1810-
1856), opus 15, uit Kinderszenen. 

 
Evangelielezing: Lukas 1 : 5 – 19 (NBG 1951) 
 
5 Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd 
Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters 
van Aäron en haar naam was Elisabet. 6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God 
en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk. 7 En zij waren 
kinderloos, omdat Elisabet onvruchtbaar was, en zij waren beiden op hoge 
leeftijd gekomen. 
 
8 En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt 
zijner afdeling, 9 dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de 
priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te 
brengen. 10 En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het 
reukoffer. 11 En hem verscheen een engel des Heren, staande ter rechterzijde 
van het reukofferaltaar. 12 En Zacharias ontroerde bij dat gezicht, en vrees 
beving hem.  13 Maar de engel zeide tot hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, 
want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren en gij zult 
hem de naam Johannes geven. 14 En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en 
velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. 15 Want hij zal groot zijn voor de 
Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest zal hij 
vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan, 16 en velen der 
kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. 17 En hij zal voor zijn 
aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te 
keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der 
rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden. 18 En 
Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man 
en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. 19 En de engel antwoordde en zeide 



tot hem: Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om 

tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen. 
 
Intermezzo: 7. Träumerei, , Robert Schumann (1810-1856), opus 15,  
uit Kinderszenen. 
 
Verkondiging 
 
Intermezzo: 11. Fürchtenmachen,  Robert Schumann (1810-1856),  
opus 15, uit Kinderszenen. 
  
 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de knel 
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. 
 



De kinderen komen terug uit de kinderkring. 
 
Voorganger:  dankgebed 
 

 
 
Diaken:  voor de nood van de wereld 
 

 
 
Voorganger:  gebed voor de gemeente 
 

 
 

stil gebed 

gebed des Heren        

 

 

 

Slotlied: Lied 919 : 1, 4        

 
 
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: Madelief Hohé 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Zang: Anne-Helene Borgts, Pauline Kuipers en Jaap de Kleijn 
 
Intermezzo: Harry Broom (cello) en Anna Jurriaanse (altviool)  
 
 

Agenda 
Kinderkoor, zondag 29 november, 11.30 uur 
Jonge tieners, zondag 29 november, 13.00 uur 
Meelezen op woensdag, Woensdag 2 december 20.00 uur 
Zondagsdienst, 6 december 10.00 uur 
Kinderkoor, zondag 6 december, 11.30 uur 
 

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 ma, woe en vrij van 10.00-12.00 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/

