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ORDE VAN DIENST

zondag 8 maart 2020
Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Rijk Jansen
Pianist: Loran Witteveen
Ouderling van dienst: mevrouw M.M. Nelisse
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Opgang
Orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Lied 280 : 1, 2 en 3
Bemoediging
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
G:
Amen.
Vervolg: Lied 280 : 4 en 5
V:

G:

Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de geest
van de messias Jezus de enigheid van de Here God:
Hoor Israël
JHWH is onze God
JHWH is één en enig
Gij zult JHWH uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Vervolg: Lied 280 : 6 en 7
[

Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
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Intermezzo
De kinderen gaan naar hun eigen dienst

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de schriftlezing
Schriftlezing I : Genesis 25 : 19 - 28
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Dit zijn de verwekkingen van Isaak de zoon van Abraham.
Abraham verwekte Isaak
Isaak was veertig jaar oud
toen hij Rebekka, de dochter van Betuël, de Arameeër uit
Paddan-Aram
de zuster van Laban, de Arameeër
zich tot vrouw nam.
Isaak bad tot JHWH met het oog op zijn vrouw
want zij was onvruchtbaar.
JHWH liet zich door hem verbidden
en Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.
De zonen botsten met elkaar in haar binnenste.
Ze zei:
als het zo gaat,
waarom ben ik dan?
Ze ging om JHWH te bevragen.
JHWH zei haar:
In je buik zijn twee volken
uit je schoot zullen zich twee groepen scheiden.
De ene groep zal sterker zijn dan de andere groep.
De grootste zal de kleinste dienen.
Vervuld werden haar dagen om te baren
en zie: een tweeling in haar buik.
De eerste kwam eruit helemaal rossig
als een haren mantel was hij.
Ze riepen zijn naam: Esau.
Daarna kwam zijn broeder eruit
met zijn hand vast aan de hiel van Esau.
Men riep zijn naam: Jakob (hielen lichter).
Isaak was zestig jaar toen zij hen baarde.
De jongens werden groot.
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Esau werd een man kundig in de jacht,
een man van het veld.
Jakob werd een man van eenvoud,
hij woonde in tenten.
Isaak had Esau lief
want wildbraad, dat smaakte hem!
Maar Rebekka had Jakob lief.

Intermezzo
Schriftlezing II: Genesis 27 : 1 - 17
1 Toen nu Isaak oud geworden was
en zijn ogen te zwak werden om te zien
riep hij Esau, zijn grootste zoon.
Hij zei tot hem:
Mijn zoon!
Hij zei tot hem:
Hier ben ik.
2
Hij zei:
Zie toch, ik ben oud geworden
de dag van mijn dood weet ik niet.
3
Nu, neem dan je uitrusting, je pijlkoker en je boog
en ga erop uit, het veld in
jaag op wild voor mij.
4
Maak iets lekkers voor mij klaar, zoals ik het graag heb
breng het mij, dan zal ik het eten
opdat mijn ziel jou zegent voordat ik sterf.
5
Maar Rebekka had gehoord hoe Isaak sprak tot Esau, zijn zoon.
Esau ging weg naar het veld
om op wild te jagen en dat te brengen.
6
Toen zei Rebekka tot Jakob, haar zoon:
Zie, ik heb je vader horen spreken tot Esau, je broeder:
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‘Breng mij een stuk wild en maak iets lekkers voor mij
klaar
dan zal ik het eten en je voor het aangezicht van JHWH
zegenen voor mijn dood.’
8
Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem en naar wat ik je
gebied.
9
Ga naar het kleinvee
en haal mij vandaar twee goede geitenbokjes.
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Ik maak ze klaar, iets lekkers voor je vader, zoals hij het graag
heeft.
10
Jij brengt het naar je vader, dan zal hij het eten
opdat hij jou zegent vóór zijn dood.
11 Jakob zei tot Rebekka, zijn moeder:
Maar Esau, mijn broeder, is een man met een harige
huid
en ik ben een gladde man.
12
Misschien zal mijn vader mij betasten.
Dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand die hem voor de
gek houdt:
ik zou een vloek over mij brengen en geen zegen.
13
Zijn moeder zei tot hem:
Jouw vloek over mij, mijn zoon!
Hoor nou maar naar mijn stem en ga, haal het voor
mij!
14
Hij ging en haalde het, en hij bracht het naar zijn moeder.
Zijn moeder maakte iets lekkers klaar, zoals zijn vader het
graag had.
15
Toen nam Rebekka de lievelingskleren van Esau, haar grootste
zoon
die bij haar in huis waren
en ze kleedde daarmee Jakob, haar kleinste zoon.
16
Met de vellen van de geitenbokjes bekleedde ze zijn handen
en zijn gladde hals.
17
Ze gaf het lekkers en het brood dat ze had klaargemaakt
in de hand van Jakob, haar zoon.
Intermezzo

Schriftlezing III : Genesis 27 : 42 - 45
42
Men meldde Rebekka de woorden van Esau, haar grootste
zoon.
Zij liet Jakob, haar kleinste zoon, roepen
en zei tot hem:
Zie, Esau, je broeder, troost zich met het plan jou om
te brengen.
43
Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem.
Sta op, je moet vluchten
naar Laban, mijn broeder, in Haran.
44
Blijf een aantal dagen bij hem
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totdat de gramschap van je broeder zich keert
totdat de toorn van je broeder zich van jou afkeert
en hij vergeten is wat je hem hebt gedaan.
dan zal ik je vandaar laten halen.
Waarom zou ik jullie beiden moeten verliezen, op één

dag?
LIED 803 : 1, 2, 3 en 4

VERKONDIGING
Intermezzo
De kinderen komen terug

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven
1e diaconale collecte
2e collecte voor het werk van de Kerkrentmeesters
3e collecte voor het pastoraal werk in de gemeente
VOORBEDEN

Stil gebed
Gebed des Heren
Slotlied (staande): Lied 919
Zegen
Na afloop van de dienst zullen Sybilla Dekker en Ruben van Zwieten in
gesprek gaan met gemeenteleden over de rol van de vrouw in de
moderne samenleving.
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