Gezamenlijke dienst
P.G. De Brug, te Oostburg
en
P.G. Zuidwesthoek te Sluis e.o.
zondag 15 augustus 2021, 9.30 uur
Mariakerk – Cadzand

Voorganger: ds. Edward van der Kaaij
Organist: dhr Arie Hogendoorn
Ambtsdragers: mw Corine Scheele
dhr Rob Goosen
Lector: mw Wil Prins
Kinderkring: mw Suzanne Smit

INTOCHTSLIED Psalm 27: 1
BEMOEDIGING EN GROET
Allen gaan zitten
Zingen: Psalm 27:6

De collecte bij de uitgang is bestemd
voor kerkrentmeesters en diaconie.
De 2e collecte voor Kia Zomerzending

KYRIEgebed
Zingen Lied 305

De bloemen uit de dienst gaan met een
groet van de gemeente naar
mw van Opdurp-Bondewel en
mw van Zijderveld- van der Perk

ZONDAGgebed
De kinderen gaan naar de kinderkring
We zingen daarbij:

Na de dienst is er koffie
INTREDE
Woord van welkom en mededelingen
Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen
ontstoken.
A.:We ontsteken de tafelkaarsen.
en
.
Wij beiden
- onlosmakelijk met elkaar verbonden mogen ons gedragen weten
naar het licht van de nieuwe morgen.

1.Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.
2.Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
3.Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

LIED 970: 1

LEZING: Genesis 16: 1-15

Allen gaan staan

16: 1-15 De geboorte van Ismaël

1

Abrams vrouw Sarai baarde hem geen
kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin,
Hagar. 2‘Lui ,’ z i S i
Ab
,
‘ HEER houdt mijn moederschoot
gesloten. Je moest maar met mijn slavin
slapen, misschien kan ik door haar
i
ij .’ Ab
haar voorstel in 3en Sarai gaf hem haar
Egyptische slavin Hagar tot vrouw; Abram
woonde toen tien jaar in Kanaän. 4Hij sliep
met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar
merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk
respect voor haar meesteres. 5Sarai zei tegen
Ab
: ‘V
h
ch
ij w
aangedaan ben jij verantwoordelijk! Ik heb
je mijn slavin ter beschikking gesteld, en nu
ze weet dat ze zwanger is toont ze geen
enkel respect meer voor mij. Laat
de HEER maar beoordelen wie er in zijn
ch
: i f jij.’ 6Abram antwoordde:
‘H i j uw
i ,
h w j
u .’ T
S ih h
leven zo zwaar dat ze vluchtte.7Een engel
van de HEER trof haar in de woestijn aan bij
een waterbron, de bron die aan de weg naar
Sur ligt. 8‘H
,
i
S i, w
j
w
j h ?’
hij.
‘ b
uch
S i, ij
,’ w
z . 9‘G
j
u ,’ z i
HEER,
‘ w
h w
h z
.’ 10En hij
:‘ z j h
i
geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen
zijn. 11Je bent nu zwanger en je zult een
zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël
noemen, want de HEER heeft gehoord hoe
zwaar je het te verduren had. 12Een wilde
ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt
iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn
w
z hij i
i
.’ 13Toen
riep zij de HEER, die tot haar had
p
,z
: ‘U b
G
h
zien. Wa ,’ z i z , ‘h b i hi
i h
gezien die naar mij heeft
zi ?’ 14Daaraan dankt de bron die

daar is zijn naam, Lachai-Roï; hij ligt tussen
Kades en Bered.
15
Hagar bracht een zoon ter wereld, en
Abram noemde de zoon die zij hem gebaard
had Ismaël. 16 Abram was zesentachtig jaar
toen Hagar hem Ismaël baarde.
Zingen: Lied 804
LEZING: Genesis 21: 1-21 & 25: 7 – 9
1
De HEER zag om naar Sara zoals hij had
beloofd, hij gaf haar wat hij had
toegezegd: 2Sara werd zwanger en baarde
Abraham op zijn oude dag een zoon, op de
vastgestelde tijd, die God hem had
genoemd. 3Abraham noemde de zoon die hij
gekregen had en die Sara hem gebaard had,
Isaak, 4en hij besneed Isaak toen deze acht
dagen oud was, zoals God hem had
opgedragen. 5Abraham was honderd jaar
toen zijn zoon Isaak werd geboren. 6‘G
i
ch ,’ z i S , ‘
iedereen die dit hoort zal met mij mee
lachen. 7Wie had Abraham durven
voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou
geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag
nog een zoon b
!’
8
Het kind groeide voorspoedig op, en toen
de dag gekomen was dat het van de borst
werd genomen, gaf Abraham een groot
feest. 9Sara zag dat de zoon die Abraham bij
Hagar, haar Egyptische slavin, had
gekregen, spottend lachte. 10Daarom zei ze
tegen Ab h : ‘J
i
i
h
zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon
Isaak later de erfenis moet delen met de
z
i
i .’ 11Ditvoorstel beviel
Abraham allerminst; het ging immers om
zijn eigen zoon. 12Maar God zei tegen hem:
‘J h f j iet bezwaard te voelen vanwege
de jongen of je slavin. Alles wat Sara je
vraagt moet je doen, want alleen de
nakomelingen van Isaak zullen gelden als
jouw nageslacht. 13Maar ook uit de zoon van
je slavin zal ik een volk doen voortkomen,
omdat ook hij een ki
j i .’

14

De volgende morgen vroeg nam Abraham
brood en een zak water, legde dat op Hagars
schouder, gaf haar ook het kind mee en
stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van
Berseba in en doolde daar rond. 15Toen het
water uit de zak op was, liet ze haar kind
onder een struik achter. 16Zelf ging ze een
eindje verderop zitten, op een boogschot
afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar
kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde
ze bittere tranen. 17Maar God hoorde de
jongen kermen, en een engel van God riep
H
ui
h
: ‘W i ,
Hagar? Wees niet bezorgd: God heeft je
jongen, die daar ligt te kermen,
gehoord. 18Sta op
help de jongen overeind en ondersteun hem.
Ik zal een groot volk uit hem doen
.’ 19Toen opende God haar de
ogen en zag ze een waterput. Ze liep
ernaartoe, vulde de waterzak en gaf de
jongen te drinken.
20
God beschermde de jongen, zodat hij
voorspoedig opgroeide. Hij leefde als
boogschutter in de woestijn. 21Hij ging in de
woestijn van Paran wonen, en zijn moeder
koos een Egyptische vrouw voor hem uit.
25: 7 – 9
7
Abraham leefde honderdvijfenzeventig
jaar. 8Hij stierf in gezegende ouderdom; na
een lang leven blies hij de laatste adem uit
en werd hij met zijn voorouders
verenigd. 9Zijn zonen Isaak en Ismaël
begroeven hem in de grot van Machpela op
het land van Efron, de zoon van de Hethiet
Sochar, dicht bij Mamre, 10
l. Tot zover de Schriftlezing.
Gelukkig zijn zij
die het woord van God horen
het in hun hart bewaren
en eruit leven.
a.Amen

VERKONDIGING
ORGELSPEL
De kinderen komen terug
LIED 164
GEBEDEN
COLLECTE aankondiging
inzameling bij de uitgang.
Allen gaan staan
SLOTLIED 422
Zending en Zegen
Amen, amen, amen
We vragen nog even uw aandacht voor de
gang van zaken bij het verlaten van de kerk.
ORGELSPEL

AGENDA
Zondag 22 augustus 2021, 9.30 uur
gezamenlijke dienst PG De Brug en PG
Zuidwesthoek te Cadzand, voorganger
ds. mw Quaak-Kloet
18-08-2021 dienst in Rozenoord, voorganger
ds. de Beun
Exposities in de Mariakerk, Cadzand:
dagelijks 14.00- 17.00 u, toegang vrij
ingekomen bericht:
ook voor augustus 2021 zijn de Duitstalige
kerkdiensten geannuleerd.
zie ook: www.pknzuidwesthoek.nl

Zingen: Lied 803: 1

