Duinzichtkerk, zondag 6 december 2020.

Tweede Advent

Marc Chagall, 1960/1966

Opgang
Orgelspel: Von Got will ich niet lassen, J.L. Krebs (1713 – 1780)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Scheur toch de wolken

staande

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

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

Vervolg lied 3, 4
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
Lied: 25 A
Kindermoment
Aansteken adventskaarsen
Muziek Willem Vogel; tekst Ad van Nieuwpoort

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

Schriftlezing:
Genesis 12 : 1 - 4
1)

JHWH zei tot Abram:
Gá jij
uit je land, uit waar je verwekt bent, uit je vaderhuis

2)

naar het land dat ik je zal laten zien.
Ik zal je tot een groot volk maken
ik zal je zegenen
ik zal jouw naam groot maken
wees dan een zegen.

3)

Ik zal zegenen wie jou zegenen
wie jou kleineert zal ik vervloeken.
Met jou zullen gezegend zijn
alle families van de aardbodem.

4)

En Abram ging
zoals JHWH tot hem gesproken had
en met hem ging Lot.

Lied 941 : 1
Genesis 22
1)

2)

Het geschiedde na deze gebeurtenissen
dat God Abraham beproefde.
Hij zei tot hem:
Abraham!
Hij zei:
Hier ben ik!
Hij zei:
Neem toch je zoon, je enige, die je liefhebt, Isaak
en gá jij
naar het land Moria
en doe hem daar opgaan ten brandoffer

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

op een van de bergen die ik je zeg.
Abraham stond ’s morgens vroeg op
zadelde zijn ezel
nam twee van zijn jongens met zich mee
en Isaak, zijn zoon.
Hij kloofde hout voor het brandoffer
hij stond op
en ging naar de plaats die God hem had gezegd.
Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op
en zag de plaats van verre.
Abraham zei tot zijn jongens:
Blijven jullie hier met de ezel.
Ik en de jongen, wij gaan tot ginds
dan buigen we ons neer
en keren we naar jullie terug.
Abraham nam het hout voor het brandoffer
en legde het op Isaak, zijn zoon,
Hij nam in zijn hand het vuur en het mes.
Zo gingen die beiden tezamen.
Isaak zei tot Abraham, zijn vader, hij zei:
Mijn vader!
Hij zei:
Hier ben ik, mijn zoon!
Hij zei:
Ziehier het vuur en het hout
maar waar is het lam voor het brandoffer?
Abraham zei:
God zelf zal zien naar het lam ten brandoffer, mijn zoon.
Zo gingen die beiden tezamen.
Zij kwamen op de plaats die God hem had gezegd.
Daar bouwde Abraham het altaar

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

hij schikte het hout
bond Isaak, zijn zoon
en legde hem op het altaar, boven op het hout.
Abraham strekte zijn hand uit
en nam het mes om zijn zoon te slachten.
Toen riep de engel van JHWH tot hem vanuit de hemel
en zei:
Abraham, Abraham!
Hij zei:
Hier ben ik!
Hij zei:
Strek je hand niet uit naar de jongen!
Doe hem niets!
Voorwaar, nu weet ik dat jij God-vrezend bent:
je hebt je zoon, je enige,
niet van mij weggehouden.
Abraham sloeg zijn ogen op
en zag
er was een ram daarachter,
met zijn horens vast in het struikgewas.
Abraham ging
nam de ram
en deed hem opgaan ten brandoffer in plaats van zijn zoon.
Abraham riep de naam van die plaats: JHWH zal zien.
Zoals heden ten dage wordt gezegd:
Op de berg van JHWH is uitzicht.
De engel van JHWH riep tot Abraham voor de tweede keer vanuit
de hemel
hij zei:
Bij mijzelf zweer ik
- uitspraak van JHWH –
waarlijk, omdat je dit hebt gedaan:

17)

18)

19)

je zoon, je enige, mij niet hebt onthouden
daarom zegen, ja zegen ik je.
Talrijk maak ik je nazaten
zoveel als de sterren aan de hemel
als het zand aan de strand van de zee.
Je nazaten beërven de poort van hun vijanden.
Met jouw nageslacht zullen alle naties van de aarde elkaar
zegenen
aangezien jij gehoord hebt naar mijn stem.
Abraham keerde terug naar zijn jongens.
Ze stonden op
en gingen tezamen naar Berseba.
En Abraham verbleef in Berseba.

Lied 941 : 2, 3, 4
Epistellezing: Hebreeën 11 : 17 – 20 (NBG 51)
17 Door het vertrouwen heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten
offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon
offeren, 18hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van
u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de
doden op te wekken, 19en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken
teruggekregen.
Intermezzo: Nun komm, der Heiden Heiland, D. Buxtehude (1637 – 1707)
Verkondiging
Intermezzo: Nun komm, der Heiden Heiland, J.H. Buttstedt (1666-1735)
Gaven en Gebeden

Ouderling:
Diaken:

mededelingen
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

(U kunt ingetogen meespreken)

Gemeente gaat staan
Slotlied: Gezang 117 (Liedboek ’73) : 1, 3, 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: Monique de Kruijf
Diaken: Ido Bosman
Orgel/piano en intermezzo: Gert Boersma
Zang: Jacqueline Boersma, Dieuwke Eggermont en Peter Eggermont
Agenda
Kinderkoor, zondag 6 december, 11.30 uur
Meelezen op woensdag, woensdag 9 december 14.00 uur
Zondagsdienst, zondag13 december 10.00 uur
Kinderkoor, zondag 13 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 vrijdag 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

