
 
   

                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 26 juni 2022 
Derde zondag na Pinksteren 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     Ethipische Eunuch (1628),Rembrandt van Rijn  
     Museum Catharijneconvent 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Stan Butijn 
Diaken: Tineke van Bommel 
Diaconaal medewerker: Maja Postma 
Orgel: Martijn Pranger 



Opgang 
 
Orgelspel 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 

gemeente gaat staan 
Intochtslied: 314 : 1 
 

Ouderling:   Onze hulp is in de naam van de HEER 
Allen   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Ouderling:  O HEER, keer ons om naar U toe 
Allen   en doe ons weer leven met hart en ziel. 
 
Ouderling:  Laat ons Uw stem horen 
Allen:   en Uw liefde ervaren 

Amen 
 
Vervolg Lied    314 : 2
 
Voorganger:   Genade zij u en vrede 

van God onze Vader 
en van de Heer Jezus Christus. 

Allen:   Amen 
 
Vredegroet 
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus. 
 
 
Vervolg Lied 314 : 3 
 

 
gemeente gaat zitten 

 



Gebed van Opgang 
 
Psalm  149 : 1, 3, 4  
 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 

 
 
Profetenlezing: Jesaja 56 : 1 – 9 (NBG ’51)  
 
1Zo zegt de Here: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn 

heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te 

openbaren. 2Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat 

daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet 

ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet.  
3Laat dan de vreemdeling die zich bij de Here aansloot, niet zeggen: De Here zal 

mij zeker afzonderen van zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben 

een dorre boom. 4Want zo zegt de Here van de ontmanden, die mijn sabbatten 

onderhouden en verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond: 5Ik 

geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam, 

beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid 



zal worden. 6En de vreemdelingen die zich bij de Here aansloten om Hem te 

dienen, en om de naam des Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, 

allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die 

vasthouden aan mijn verbond: 7hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal 

hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers 

zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor 

alle volken. 8Het woord van de Here Here, die de verdrevenen van Israël 

bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds 

toegebracht zijn. 

 

Lied 942: 1 
 
Evangelielezing: Handelingen 8 : 26 – 40 (AvN) 
 
Handelingen 8 : 26 – 40 

 

26) Een engel van de Heer nu sprak tot Filippus, en zei: 

  Sta op en ga  

tegen de middag op de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza, 

die is als de woestijn. 

27) En hij stond op en ging. 

 En zie! 

 een Ethiopiër, een kamerling (eunuch),  

een machthebber van Kandáke, de koningin der Ethiopiërs, 

 die heel haar schatkist beheerde. 

 Hij was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. 

28) Hij keerde terug, 

 zat in zijn wagen 

 en las de profeet Jesaja. 

29) En de Geest zei tot Fillipus: 

  Ga toe en voeg je bij deze wagen! 

30) En Fillipus liep toe 

 en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. 

 Hij zei: 

  Versta je wat je leest? 



31) Hij zei: 

  Hoe zou dat kunnen, 

  als niemand mij de weg wijst? 

 En hij verzocht Filippus op te gaan 

 en met hem te zitten. 

32) En het gedeelte van de Schrift dat hij las was dit: 

Als een schaap werd hij ter slachting geleid 

en als een lam dat stemmeloos is tegenover zijn scheerder, 

zo doet hij zijn mond niet open. 

33)  In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen: 

  wie zal zijn afkomst verhalen? 

  Want zijn leven wordt weggenomen van de aarde (Jes. 53, 7-8). 

34) De kamerling nu antwoordde Fillipus en zei: 

  Ik smeek je, 

  over wie zegt de profeet dit? 

  Over zichzelf of over iemand anders? 

35) Fillipus nu opende zijn mond 

 en beginnend vanuit deze Schrift, 

verkondigde hij hem Jezus. 

36) En de weg vervolgend, 

 kwamen zij bij een water 

 en de kamerling zei: 

  Zie, water! 

  Wat verhindert mij gedoopt te worden?  

38) En hij beval de wagen stil te houden  

 en beiden daalden zij af in het water, 

 zowel Fillipus als de kamerling, 

 en hij doopte hem. 

39) En toen zij uit het water waren opgegaan, 

 nam de Geest van de Heer Fillipus weg. 

 En de kamerling zag hem niet meer, 

 want hij ging zijn weg met blijdschap. 

40) Fillipus werd gevonden te Asdod 

 en ging rond om het evangelie te verkondigen 

 aan alle steden, 



 totdat hij kwam in Caesarea. 

  

Lied 942 : 2, 3 

 
Verkondiging 
 
Lied 941 

 

Verbinding diaconaal opbouwwerker Maja Postma 

 

Welkom 

 

Gebed 

 

Vraag 

 

Zegen 

 

Gemeente van de Duinzichtkerk,  

nu Maja als diaconaal opbouwwerker aan onze gemeente is verbonden,  

belooft u haar te aanvaarden,  

te omringen met uw medeleven,  

te dragen in uw gebeden,  

en met haar mee te werken  

in de dienst aan onze Heer.  

Wat is daarop jullie antwoord...  

allen: Ja! Dat beloven wij.  

 

Introductie 

  

Gaven en Gebeden 

Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 



Bestemming van de gaven 
1e collecte: Vakantiebonnen 
2e collecte: Eigen wijkgemeente 
 
Kinderen komen terug uit de kinderkring 
 
Gebeden 
 
Na de intenties:  
Componist: Christiaan Winter 

 
stil gebed 
gebed des Heren  

 
gemeente gaat staan 

Slotlied: 840 
 

Zending en Zegen 
 
Zegen 
 
 

 
 
 
Orgelspel  
 
 
 
 
 



AGENDA 
Zondag 26 juni, 12.00 uur Nieuwkomerslunch 
Woensdag 29 juni  géén Melezen 
Zaterdag 2 juli, 10.00 uur Vrijwilligersochtend 
Zondag 3 juli, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort met 12 jaar moment 
Muziek van de Oekraïense zangeres Yuliia Marchenko 
Woensdag 6 juli 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort  
Donderdag 7 juli 18.00 uur Bijbeltafel met Ad van Nieuwpoort  
Zondag 10 juli 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
U kunt op drie manieren invulling geven aan de collectes. 
1. Geven in contanten. Tijdens het collecte-moment gaan de 
collectezakjes rond in de zaal  
 
2. Geven met uw smartphone; via de Givt-app kunt u tijdens de 
dienst met uw smartphone geven. 
Of via een scan van de QR code: 
Collecte 1:     Collecte 2:  

 
  
3. 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 
 
 
 
 
 



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                                                                
Koster is telefonisch bereikbaar op ma, di, woe en do van 10.00 – 12.00 
uur. Telefoon: 070 – 3245774. 
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365 
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl 
Bijstand in het pastoraat: ds. Erwin de Fouw. Telefoon: 06-20775145 
e-mail: erwindefouw@duinzichtkerk.nl  
 
Wilt u voor kerk gerelateerde bijeenkomsten een ruimte reserveren, neem 
dan contact op met de koster voor beschikbaarheid. 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.duinzichtkerk.nl/
mailto:advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl
mailto:erwindefouw@duinzichtkerk.nl

