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Opgang
Orgelspel: Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium A dur - BWV 536
V:
S:
V:
S:

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen

V:
S:
V:
S:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen
Amen.

Solisten: Aanvangslied: Gezang 511: 1, 2, 5, 6 en 7
Gebed om ontferming
Psalmgebed: Psalm 121
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Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
sluimert noch slaapt.
De Here is uw Bewaarder,
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Genesis 22 (Naardense Bijbel)
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Het geschiedt
na deze woorden
dat God
Abraham heeft beproefd;
hij zegt tot hem:
Abraham!- en die zegt: hier ben ik!
Hij zegt:
neem toch je zoon, je enige,
die je liefhebt, Isaak,
en ga, jíj,
naar het land van
de Moria,- uitzichtsberg;
doe hem daar opgaan als opgangsgave
op een van de bergen
welke ik je zal zeggen!
In de ochtend recht Abraham zijn schouders,
zadelt zijn ezel,
neemt
zijn twee hulpjongens met zich mee
en Isaak, zijn zoon;
hij klooft stukken hout voor een opgangsgave,
staat op en gaat
naar het oord dat God hem heeft gezegd.
Op de derde dag
heft Abraham zijn ogen op
en ziet het oord van verre.
Abraham zegt tot zijn hulpjongens:
zet jullie hier neer met de ezel,
ikzelf en de jongen
gaan tot daarginds,we zullen ons buigen
en keren dan naar jullie terug.
Dan neemt Abraham de stukken hout
voor de opgangsgave
en legt die op Isaak, zijn zoon;
in eigen hand neemt hij
het vuur en het etensmes;
zo gaan die twee eensgezind voort.
Maar dan zegt Isaak tot Abraham, zijn vader,hij zegt: mijn vader!en die zegt, hier ben ik, mijn zoon!
Hij zegt:
hier is het vuur en de stukken hout,
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maar wáár is het lám voor een opgangsgave?
Dan zegt Abraham:
God
ziet het voor zich,
het lam voor een opgang, mijn zoon!zo gaan die twee eensgezind voort
Ze komen aan
bij het oord
dat God hem heeft gezegd
en dáár bouwt Abraham het altaar
en rangschikt hij de stukken hout;
hij bindt Isaak, zijn zoon,
en legt hém op het altaar,
boven op de stukken hout.
Dan steekt Abraham zijn hand uit
en neemt het etensmes:
om zijn zoon te slachten.
Maar dan roept de engel van de Ene
vanuit de hemelen hem toe
en zegt: Abraham, Abraham!en die zegt: hier ben ik!
Hij zegt:
steek je hand niet uit naar de jongen,
en doe hem niet wát-dan-ook aan;
want nu wéét ik
dat je ontzag hebt voor God, jij,
en je zoon, je enige,
niet van mij hebt weggehouden!
Abraham heft zijn ogen op
en ziet: ziedaar, een ram
op de achtergrond,
met zijn horens vastgeraakt in de struiken;
Abraham gaat daarheen, neemt de ram mee
en laat die als opgangsgave opgaan
in plaats van zijn zoon.
Dan roept Abraham
als naam voor dat oord uit:
‘de Ene zal voorzien’,waardoor vandaag nog wordt gezegd
‘op de berg van de Ene is uitzicht!’
De engel van de Ene roept tot Abraham
een tweede maal, vanuit de hemelen.
Hij zegt:
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‘bij mezelf heb ik gezworen
-tijding van de Ene–
dat,omdat je dit woord gedaan hebt
en niet je zoon, je enige, hebt weggehouden,
dat ik je met zegening zal zegenen
en je zaad in overvloed
overvloedig zal maken,
als de sterren aan de hemel
en als het zand
op de lip van de zee;
jouw zaad zal erven
de poort van z’n vijanden;
gezegend zullen zijn
door jouw zaad
alle volkeren van het aardland:
om het feit
dat je hebt gehoord naar mijn stem!’
Abraham keert terug naar zijn jongens;
ze staan op
en gaan eensgezind naar Beëer Sjeva;
Abraham zet zich neer bij Beëer Sjeva.
Het geschiedt
na al deze woorden
dat aan Abraham gemeld wordt en gezegd:
ziedaar, gebaard heeft Milka, ook zij, zonen
aan Nachor, je broer:
Oets als zijn eersteling, en zijn broer Boez;
Kemoeël, de vader van Aram;
Kesed en Chazo,
Pildasj en Jidlaf;
Betoeël.
Betoeël heeft Rebekka gebaard.
Deze acht baarde Milka aan Nachor,
Abrahams broer.
En een bijvrouw van hem,
wier naam is Reoema,ook zíj baart: Tevach en Gacham,
Tachasj en Maächa.

Solisten zingen: Gezang 941: 1 en 2
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Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 21 (Naardense Bijbel)
21

En wanneer acht dagen vervuld zijn
en hij besneden moet worden,
wordt als zijn naam ‘Jezus’ geroepen,
geroepen door de engel
voordat hij in de moederschoot
werd ontvangen.

Overweging
Solisten zingen: Gezang 941: 3 en 4
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Das alte Jahr vergangen ist’ - BWV 614
Inzameling van de gaven voor: de Eindejaarscollecte voor de kerk
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek.nr.
NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk,
o.v.v. Collectegeld. De Diaconie zorgt dan voor de verdeling naar de
genoemde doelen.
U kunt ook geven via Givt.

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368c
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Psalm 90a
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Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga A dur - BWV 536
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