Gedachtenis van de namen

Marc Chagall, Abraham weent

Duinzichtkerk, zondag 22 november 2020
Opgang
Orgelspel: Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645, J.S. Bach
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: Lied 601 : 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 601 : 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 601 : 3
Gebed van Opgang

Psalm 103 : 1, 6, 7
Kindermoment
Opening van de Schriften
Inleiding op de Schriftlezing
Zingen (3x): Lied 335

Schriftlezing: Genesis 23
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Het leven van Sarah was honderd jaar en twintig jaar en zeven jaren
de jaren van het leven van Sarah.
Sarah stierf te Kirjat-Arba
dat is Hebron, in het land Kanaän.
En Abraham kwam om te rouwklagen over Sarah
en haar te bewenen.
Abraham stond op,
weg van het aangezicht van zijn dode
en sprak tot de zonen van Chet:
Vreemdeling en bijwoner ben ik bij jullie;
geef mij een graf in eigendom bij jullie
dat ik mijn dode kan begraven van voor mijn aangezicht.
De zonen van Chet antwoordden Abraham
en zeiden tot hem:
Hoor ons, mijn heer!
Een godsvorst ben jij in ons midden;
begraaf je dode in de keur van onze graven.
Niemand van ons zal je zijn graf weigeren
dat je dode er niet begraven zou worden.
Abraham stond op
hij boog neer voor het Volk van het Land, de zonen van Chet.
Hij sprak met hen
en zei:
Indien het is met jullie welnemen
dat ik mijn dode begraaf van voor mijn aangezicht
hoor mij
en dring voor mij aan bij Efron, de zoon van Sochar
dat hij mij de grot van Makpela zal geven die hem toebehoort
die aan de rand van zijn veld ligt.
Voor de volle zilverwaarde geve hij mij die te midden van jullie
tot graf in eigendom.
Efron nu had zitting te midden van de zonen van Chet.
Efron de Hethiet antwoordde Abraham
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voor de oren van de zonen van Chet
allen die plachten te komen in de poort van zijn stad
en zei:
Nee, mijn heer, hoor mij!
Dat veld geef ik je
en de grot daarop, die geef ik je
voor de ogen van de zonen van mijn volk geef ik je die
begraaf je dode!
Abraham boog zich neer voor het aangezicht van het Volk van het Land
Hij sprak tot Efron voor de oren van het Volk van het Land
en zei:
Jij, ach, wil mij toch horen!
Ik geef de zilverwaarde van het veld.
Neem het van mij aan
opdat ik mijn dode daar begraven kan.
Efron antwoordde Abraham
en zei tot hem:
Mijn heer, hoor mij!
Land, voor vierhonderd gewichten zilver
wat is dat tussen mij en jou?
En je dode, begraaf die!
Abraham gaf gehoor aan Efron.
Abraham woog voor Efron de zilverwaarde af
naar hij had gesproken voor de oren van de zonen van Chet
vierhonderd gewichten zilver, zoals in omloop bij kooplui.
Zo stond het veld van Efron
- gelegen bij Makpela, voor het aangezicht van Mamre
het veld en de grot daarop
al het geboomte op het veld
rondom in zijn gehele gebiedop [naam van] Abraham, als aankoop
voor de ogen van de zonen van Chet
allen die plachten te komen in de poort van zijn stad.
Daarna begroef Abraham Sarah, zijn vrouw

20)

in de grot van het veld van Makpela
voor het aangezicht van Mamre
dat is Hebron, in het land Kanaaän.
Zo stond het veld
en de grot daarop
op [naam van] Abraham,
als graf in eigendom
afkomstig van de zonen van Chet.

Gezang 302 (Liedboek ’73) ‘God zij geloofd om Kanaän’
Epistellezing: Openbaring 21 : 1 – 7 (uit de Naardense Bijbel)
1 En ik zag een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
want de eerste hemel en de eerste aarde
waren voorbijgegaan,
en de zee was niet meer.
2 En ik zag de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem,
neerdalen vanuit de hemel bij God,
toebereid als een bruid
die zich voor haar man heeft versierd.
3 En ik hoorde een grote stem
vanuit de troon zeggen:
zie,
de tent van God is bij de mensen,
en hij zal bij hen wonen
en zij zullen zijn gemeenten zijn
en God zelf zal bij hen zijn;

4 en iedere traan zal hij uit hun ogen afwissen;
en de dood is niet meer,
noch rouw noch geschreeuw
noch moeite:
de eerste dingen zijn voorbijgegaan!
5 En die op de troon zat zei:
zie,
ik maak alle dingen nieuw!
En hij zegt:
schrijf:
deze woorden zijn betrouwbaar
en waarachtig!
6 En hij zei tot mij:
het is geschied;
ik ben de alfa en de omega,
het begin en het einde;
ik zal de dorstige geven
uit de bron van het water des levens,
om niet.
‘De steppe zal bloeien’, door Trijntje Oosterhuis

De steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht –
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
een voor een, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Verkondiging
‘Kol Nidrei’, Max Bruch (1838 – 1920)

Gemeente gaat staan
Gedachtenis van de namen
8 november
16 november
26 november
4 december
9 december
14 december
24 december
2 januari
4 januari
30 januari
25 februari
27 februari
5 maart
6 maart
9 maart
19 maart
30 maart
1 april
3 april
10 april
23 april
30 april
8 mei
8 juni
15 juni
6 juli
3 aug
4 aug
13 aug
25 aug
31 aug
16 september
16 september
1 november

Meta Johanna Maria Meyer - Berghauser Pont
Wilhelmina Johanna Jacoba Hotke - Goedhart
Johanna Sophia Jol
Johannes Diepenhorst
Maria Keus
Simon Arend Feenstra
Lippe Oosterhof
Carolina Wilhelmina Sophia Albarda - Hanjoel
Cornelis de Jong
Hendrica Paulina Belia de Jong - Niemeijer
Julie Jacoba van Nauta Lemke - Schagen van Leeuwen
Johanna van den Berg - Hummelman
Tine Dirkje MacLaughlin - Versteeg
Anne Claire Fischer - Ganzevoort
Gustaaf Willem Adolf Wolf Baron van der Feltz
Cornelia Philippina van Helsdingen – Looij
Catharina Jacoba de Wilde - de Ron
Eduard Willem Jacob van Amerongen
Sijbren Miedema
Rudolf Jan Kloek
Maria Adriana Karwal - Schout
Martina Maria Weeda - Jeanselme
Maria Judina Blok - Mons
Johanna Rietveld - Betram
Henny Belia Rip
Hendrika Maria Mobron - Willemse
Monica Maria Helena van der Put
Willempje Bassa
Gezina Aikina Kramer - Bersma
Niconet William de Graaf
Stephanus Joannes Antonius Maria van Gend
Marianna Catharina de Jong
Ina Helena Kuiper - Rienks
Stella Ernestine Philipse - Barones van Wassenaer

83 jaar
96 jaar
92 jaar
87 jaar
91 jaar
72 jaar
95 jaar
98 jaar
92 jaar
60 jaar
90 jaar
96 jaar
90 jaar
73 jaar
80 jaar
94 jaar
83 jaar
66 jaar
91 jaar
76 jaar
92 jaar
87 jaar
86 jaar
85 jaar
89 jaar
90 jaar
59 jaar
100 jaar
68 jaar
56 jaar
75 jaar
91 jaar
93 jaar
93 jaar

Lied: 731
Gemeente gaat zitten

Gaven en Gebeden
Ouderling:
Diaken:

mededelingen
inzameling der Gaven

Bestemming van de gaven
1e collecte: Pastoraat, PKN
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.

Voorganger:

dankgebed

Diaken:

voor de nood van de wereld

Voorganger:

gebed voor de gemeente

stil gebed
gebed des Heren

Slotlied: Lied 634

(U kunt ingetogen meespreken)

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: Jenny du Pon
Diaken: Anne-Helene Borgts
Orgel/piano: Gert Boersma
Zang: Margo Boelens, Monique de Kruijf, Jan Willem Thijs
Harry Broom, cello
Rutger Jansen, piano

Agenda
Dinsdag 24 november 19.30 uur, juniortafel met Ad van Nieuwpoort
Woensdag 25 november 14.00 uur, meelezen op woensdag
Zondag 29 november 10.00 uur, eerste advent, ds Ad van Nieuwpoort

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

