Eredienst in de Morgensterkerk op 18 juli 2021
Protestantse Gemeente Heemskerk
voorganger: ds Marco Visser
orgel/ vleugel: Anja van der Ploeg
lector: Hans Rigtering
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN

Wij zingen Lied 1005: 1, 2 en 4, Zoekend naar licht
Groet
v.
a.

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN

(gemeente gaat zitten)
Gebed
Wij zingen Lied/ Psalm 92: 1, 2 en 3, Waarlijk, dit is rechtvaardig
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Inleiding bij de lezing
Schriftlezing: 1 Koningen 21: 1-7
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Het geschiedde na deze dingen:
Nabot, de Jizreëliet, had een wijngaard in Jizreël
naast het tempelpaleis van Achab, koning van Samaria.
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Achab sprak tot Nabot:
Geef mij jouw wijngaard,
dan wordt die voor mij tot moestuin:
hij ligt immers vlakbij mijn huis.
In plaats daarvan geef ik jou een goede wijngaard,
nog beter dan deze;
of, als dat goed is in jouw ogen
geef ik je z’n koopprijs in geld.
Nabot zei tegen Achab:
Dat zij verre van mij vanwege JHWH,
het erfdeel van mijn vaderen aan u te geven.
Achab kwam thuis, mismoedig en verbolgen
om het woord dat de Jizreëliet Nabot tot hem had gesproken,
toen die zei: Ik geef u het erfdeel van mijn vaderen niet.
Hij ging liggen op zijn bed,
keerde zijn aangezicht af
en wilde geen brood eten.
Toen kwam zijn vrouw Izebel bij hem en sprak tot hem:
Wat is dit
dat jouw geest zo mismoedig is
en je niet een stuk brood eet?
Hij sprak tot haar:
Spreek ik tot Nabot de Jizreëliet, zeg ik:
Geef mij jouw wijngaard voor geld,
of als je dat liever hebt:
ik geef jou een wijngaard in plaats van de jouwe. –
Zegt hij: Ik geef jou mijn wijngaard niet!
Zijn vrouw Izebel zei tegen hem:
Jij! Nu! Oefen koningschap uit over Israël!
Sta op, eet brood,
laat je hart goed zijn.
Ikzelf zal jou de wijngaard van de Jizreëliet Nabot geven.

Wij zingen de Tien Woorden: Lied 310: 1 t/m 5, Eén is de Heer
Schriftlezing: 1 Koningen 21: 8-20
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Toen schreef zij brieven uit naam van Achab
en zegelde die met zijn zegel.
Zij stuurde de brieven naar de oudsten
en de edelen in de stad:
de mede-ingezetenen van Nabot.
In die brieven schreef zij:
Roep een vasten uit
en laat Nabot zitten aan het hoofd van het volk.
En laat dan tegenover hem twee mannen zitten,
zonen van Belial: nietsnutten.
Die moeten tegen hem getuigen:
Jij hebt God en de koning vervloekt!
Breng hem dan naar buiten
en stenig hem, dat hij sterft!
De mannen van zijn stad,
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de oudsten en de edelen, de mede-ingezetenen in zijn stad,
deden zoals Izebel hen gestuurd had,
zoals was geschreven in de brieven
die zij aan hen gestuurd had.
Zij riepen een vasten uit
en lieten Nabot zitten aan het hoofd van het volk.
De twee mannen, zonen van Belial, nietsnutten, kwamen
en gingen tegenover hem zitten.
De mannen van Belial, de nietsnutten, getuigden tegen Nabot
ten overstaan van het volk:
Nabot heeft God en de koning vervloekt!
Men bracht hem buiten de stad
en stenigde hem met stenen tot hij stierf.
Zij stuurden Izebel het bericht:
Nabot is gestenigd,
hij is dood.
Het geschiedde toen Izebel hoorde dat Nabot was gestenigd
en dat hij dood was,
dat Izebel tegen Achab zei:
Sta op!
Eigen je de wijngaard van de Jizreëliet Nabot toe
die hij jou weigerde te geven voor geld,
want Nabot leeft niet meer,
hij is dood.
En het geschiedde toen Achab hoorde dat de Jizreëliet Nabot dood was:
Achab stond op en daalde af naar de wijngaard van Nabot
om die zich toe te eigenen.
Toen geschiedde het woord van JHWH tot de Tisbiet Elia:
Sta op, daal af
Achab, Israëls koning tegemoet,
die in Samaria is.
Zie, hij is in de wijngaard van Nabot,
waarheen hij is afgedaald om die zich toe te eigenen.
Spreek tot hem: Zo zegt JHWH:
Jij hebt gemoord
en jij hebt je ook nog toegeëigend?!
En spreek tot hem: Zo zegt JHWH:
Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt,
daar zullen de honden jouw bloed likken, ook het jouwe!
En Achab zei tegen Elia:
Heb je mij gevonden, mijn vijand?
Hij zei:
Ik heb je gevonden
omdat jij jezelf verkocht hebt,
om te doen wat kwaad is in de ogen van JHWH. …

Muziek
Verkondiging
Wij zingen Lied 1001: 1, 2 en 3, De wijze woorden en het groot vertoon

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen door de ouderling
Slotlied: Lied 871: 1 t/m 4, Jezus zal heersen waar de zon
Zegen
Beantwoord met:

Muziek

