Zondag 28 juni 2020 Katwijk aan Zee Nieuwe Kerk 1530 uur
Welkom en aankondiging sprekers door Dirk van Duijn
Sprekers:
-dhr. C. Visser; burgemeester van Katwijk
-Dhr. Jaap van der Plas; voorzitter Algemene Kerkenraad

Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: 1 Thessalonicensen 5:17-19 (HSV)
17. Bid zonder ophouden.
18. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
19. Blus de Geest niet uit.
Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5
1
Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wankling vrezen.
4
Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wanklen, noch bezwijken.
5
In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.
Zingen: Psalm 89: 1,7 en 8
1
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen;
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken.
7
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wandlen, Heer', in 't licht van 't Goddlijk Aanschijn
voort;
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't
lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
8
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.
Gebed
Schriftlezing: 2 Kronieken 20: 1 t/m 30 (HSV)
1. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de
Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat.
2. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af
van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.)

3. Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten
uit in heel Juda.
4. En Juda werd bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle
steden van Juda om de HEERE te raadplegen.
5. Toen ging Josafat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de
HEERE, vóór de nieuwe voorhof,
6. en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent
de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte,
zodat niemand tegen U kan standhouden.
7. Hebt U, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van Uw volk Israël
verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die U liefhad, gegeven?
8. Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor U een heiligdom gebouwd, voor Uw
Naam, en gezegd:
9. Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood,
zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij
zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen.
10. Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte, tegen wie U
Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij
bij hen vandaan en vaagden hen niet weg,
11. en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit Uw bezit dat U ons in
bezit hebt gegeven.
12. Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen
deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar
op U zijn onze ogen gericht.
13. Heel Juda stond voor het aangezicht van de HEERE, ook hun kleine kinderen, hun
vrouwen en hun zonen.
14. Toen kwam de Geest van de HEERE in het midden van de gemeente op Jahaziël, de zoon
van Zecharja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon van Mattanja, de Leviet, uit de
zonen van Asaf,
15. en hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo
zegt de HEERE tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote
troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God.
16. Ga morgen op hen af. Zie, zij trekken nu over de pas van Ziz. U zult hen aantreffen aan
het einde van het dal, vóór de woestijn van Jeruel.
17. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de
HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek
morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn.
18. Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners van
Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE.
19. En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, en van de nakomelingen van
de Korachieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te
prijzen.
20. De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa.
Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van
Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn
profeten, dan zult u voorspoedig zijn.

21. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de
heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en
zeiden: Loof de HEERE,want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!
22. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen
tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren
afgekomen, en zij werden verslagen.
23. De Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het Seïrgebergte aan door
hen met de ban te slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van Seïr hadden
vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf.
24. Toen Juda bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was, keerden zij zich naar de
troepenmacht. En zie, het waren dode lichamen, ter aarde neergevallen, en niemand was
ontkomen.
25. Toen Josafat en zijn volk aankwamen om hun buit te roven, troffen zij een grote
hoeveelheid lastdieren, bezittingen, kleding en kostbare voorwerpen bij hen aan, en zij
plunderden voor zichzelf zoveel, dat zij het niet meer dragen konden. Drie dagen lang
roofden zij de buit, zo groot was die.
26. Op de vierde dag kwamen zij bijeen in Emek-Beracha. Omdat zij daar de HEERE loofden,
gaven zij deze plaats de naam Emek-Beracha. Tot op deze dag heet die zo.
27. Toen keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem om, met Josafat aan het hoofd van
hen, om met blijdschap naar Jeruzalem terug te keren, want de HEERE had hen verblijd over
hun vijanden.
28. Zij kwamen in Jeruzalem aan met luiten, met harpen en met trompetten, en gingen naar
het huis van de HEERE.
29. Grote vrees voor God kwam over alle koninkrijken van de landen, toen zij hoorden dat
de HEERE tegen de vijanden van Israël gestreden had,
30. en het koninkrijk van Josafat had rust, want zijn God gaf hem rust van rondom.
Zingen: Psalm 123: 1 en 2
1
Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen Heer', tot Hij
Ook ons genadig zij.
2
Geef ons gena, geef ons gena, o Heer',
En red ons tot Uw eer;
Wij zijn reeds moe van al de schampre woorden,
Die wij van smaders hoorden;
Ons treurig hart is moe van al het spotten,
En 't honend samenrotten
Der hovaardij, die needrigen veracht,
En weelderig belacht

Verkondiging n.a.v. 2 Kronieken 20: 12b – titel: ‘Focus’
Zingen: Psalm 138: 1,3 en 4
1
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, Heer',
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goon,
Op hogen toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der hoven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw groten Naam
Eerbiedig loven.
3
Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd,
Van 's Heeren wegen;
Want groot is 's Heeren heerlijkheid,
Zijn Majesteit
Ten top gestegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog,
Die needrig knielen;
Maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijdlen waan
Der trotse zielen.
4
Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven.
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.
De Heer' is zo getrouw als sterk,
Hij zal Zijn werk
Voor mij volenden,
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden.

Dankgebed en voorbede
Toespraak: Dirk van Duijn
Psalm 108: 1
1
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.
Dankwoord ds. J.S. Heutink
Zingen: Opwekking 124: 1, 2 en 3 ‘Ik bouw op U’
Ik bouw op U
Mijn schild en mijn verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
(Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam 2X)
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
(Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam 2x)
Ik bouw op u
Mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
(In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met u die mij hebt voortgeleid.2x)
Zegen
Orgelspel

