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                         Baptism of Christ, 2015, Ivanka Demchuk (Ukrainian, 1990–) 
 

 
 
 
 



Opgang 

 
Orgelspel Prélude     César Franck (1822-1890) 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
Intochtslied: Ken je mij, Trijntje Oosterhuis   staande 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Ouderling:   Onze hulp is in de naam van de HEER 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

O HEER, keer U om naar ons toe 
en doe ons weer leven met hart en ziel. 

 
Laat ons Uw stem horen 
en Uw liefde ervaren 

 
Amen 

 
Voorganger:   Genade zij u en vrede 

van God onze Vader 
en van de Heer Jezus Christus. 

 
Vredegroet 
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus. 
 

gemeente gaat zitten 
 
Gebed van Opgang 
 
Lied 8a: Heer, onze Heer, Vocaal Theologen Ensemble 
 
 



 
Kindermoment 
 
 
Opening van de Schriften 
 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335

 
 
 
Evangelielezing: Lukas 3 : 21, 22 
 
21) Het geschiedde 

 toen heel het volk gedoopt werd 

 dat toen ook Jezus gedoopt werd 

 en in gebed was, 

 de hemel werd geopend 

22) en de heilige Geest, 

 in lijfelijke gedaante, 

 als een duif,  

 neerdaalde op hem. 



 Een stem geschiedde uit de hemel: 

  Jij bent mijn zoon, de geliefde, 

  in jou heb ik welbehagen. 

 

 
Intermezzo: Introductie van de Cavatina uit 'Il barbiere di Siviglia', 
Gioachino Rossini (1792-1868) 
 
Evangelielezing: Lukas 4 : 1 – 13 
 
1) Jezus, vol van heilige Geest 

 keerde zich om van de Jordaan af 

 en in de Geest werd hij de woestijn ingedreven 

2) om daar, veertig dagen, 

 beproefd te worden door de diabolos, de tweedrachtzaaier. 

 Niets at hij in die dagen 

 en toen zij ten einde waren, 

 had hij honger. 

3) De diabolos zei tot hem: 

  Als jij een zoon van God bent, 

  zeg tegen die steen dat hij brood wordt. 

4) Jezus antwoordde hem: 

  Geschreven staat: 

  ‘De mens eet niet van brood alleen’ (Deut. 8,3) 

5) En hij dreef hem omhoog 

 en toonde hem,  

in een fractie van een seconde,  

alle koninkrijken van de wereld. 

6) De diabolos zei tot hem: 

  Jou zal ik geven al hun macht en al hun heerlijkheid 

  want aan mij zijn ze overgeleverd 

  en ik geef ze aan wie ik wil. 



7)  Jij dus, als jij je neerbuigt voor mij, 

  van jou zal het zijn, dat alles! 

8)  Jezus antwoordde en zei tot hem: 

  Geschreven staat: 

  ‘Voor JHWH uw God, zult Gij u neerbuigen 

  en dienen, hem alleen’ (Deut 6, 13) 

 

 

9) Hij dreef hem naar Jeruzalem, 

 plaatste hem op de vleugel van de tempel 

 en zei tot hem: 

  Als jij een zoon van God bent 

  gooi dan nu jezelf naar beneden 

10)  want geschreven staat: 

  ‘Hij heeft zijn engelen geboden 

  jou te behoeden…’ (Psalm 91) 

11)  en ook: 

  ‘Zij zullen jou op handen dragen, 

  dat jij niet je voet zult stoten aan een steen.’ 

12) Jezus antwoordde hem en zei: 

  Er is gezegd: 

  ‘Gij zult JHWH, uw God niet tarten’ (Deut. 6, 16) 

13) Toen de diabolos klaar was 

 met al zijn beproevingen 

 nam hij afstand van hem 

 tot zijn beslissende tijd gekomen was (Lukas 22,3). 

   

Intermezzo: Adagio uit Concerto voor twee cello's in g klein RV531, 
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 
 
Verkondiging 
 



Intermezzo: 'De zwaan' uit 'Le Carnaval des Animaux' Camille Saint-Saëns 
(1835-1921) 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Diaconale collecte Buurt en Kerkhuis Paardenberg 
2e collecte: Eigen wijkgemeente 
 
Geven in contanten 
Na afloop van de dienst kunt u in contanten geven. Bij de uitgangen 
staan twee dozen waarin u uw gift voor de eerste en de tweede collecte 
kunt deponeren.  
 
Geven met uw smartphone 
Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u met uw 
smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de Givt-app openen en voor 
de 1e en 2e collecte een bedrag invullen.  
  
Geven via overschrijving  
U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Beheersstichting     
Duinzichtkerk/Vredeskapel, onder vermelding van het collectedoel.  
Het rekeningnummer is  NL69 INGB 0000 2461 28. 
 
 
De kinderen komen terug uit de kinderkring. 
 
 
 
 
 
 



 
Voorganger:  dankgebed 
 

 
 
Diaken:  voor de nood van de wereld 
 

 
 
 
voorganger:  gebed voor de gemeente 
 

 
 

stil gebed 

gebed des Heren       (U kunt ingetogen meespreken) 

 
Gemeente gaat staan 
 
Slotlied: Lied 608 De steppe zal bloeien, Vocaal Theologen Ensemble 
     
Zegen 
 
U wordt verzocht na de zegen te gaan zitten en op aanwijzing van een lid 
van de commissie van ontvangst onder orgelspel via dezelfde deur 
waardoor u bent binnengekomen, de kerk te verlaten.  

 
 



 
Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Geran Kaai 
Diaken: Anne-Helene Borgts 
Orgel/piano: Gert Boersma 
Intermezzo: Harry Broom en Diederik Smulders, beide cello  
 
Agenda 
Woensdag 27 januari 20.00 uur, meelezen met Ad van Nieuwpoort 
Zondag 31 januari, 10.00 uur, ds Ad van Nieuwpoort 
Zondag 7 februari, 10.00 uur, ds O. Elseman 
 
 
Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordenhout:  
De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via 
www.kerkomroep.nl  en YouTube. Zie hiervoor de website.                                                                                               
Website van de gemeente: www.duinzichtkerk.nl 
Kerkelijk Bureau: geopend op ma, woe en vrijdag van 10.00-12.00 uur.   
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl                                                               
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365 
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.duinzichtkerk.nl/

