
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 4 december 2022 

Zondag van de tweede Advent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De droom van Jozef, 1653, Rembrandt van Rijn 

     In Museum of Fine Arts, Boedapest 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort 

Ouderling: Jan Suijver 

Diaken: Pauline Kuipers 

Organist: Henny Visscher-Roersen 



Opgang 

 

Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland (variaties). F.W. Zachau ( 1663-1712) 

en inleiding op gezang 117  

 

De klok wordt geluid 

Stilte voor gebed in kerk en consistorie 

        Gemeente gaat staan 

Intochtslied: Gezang 117 (Liedboek ’73) : 1, 2 

 

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 Gezang 117 : 3, 4 

 

Voorganger:   Genade zij u en vrede 

    Van God onze Vader 

    En van de heer Jezus Christus 

Allen:    Amen 

 

Vredesgroet 

Wij begroeten elkaar met de vrede van Christus 



Gezang 117 : 5 

         Gemeente gaat zitten 

Gebed van Opgang 

 

Psalm 72 : 1, 4, 6 

 

Kindermoment 

 

Opening van de Schriften 

 

Zingen (3x): lied 319:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelielezing: Matteüs 1 : 1 – 17 (vertaling F.H. Breukelman) 

 

1) Boek van de wording van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van 

 Abraham. 

 

2) Abraham verwekte Izaak 

 Izaak verwekte Jakob 

 Jakob verwekte Juda en zijn broeders 

 Juda verwekte Peres en Zerach uit Tamar 

3) Peres verwekte Chesron 

 Chesron verwekte Aram 

4) Aram verwekte Amminádab 

 Amminádab verwekte Nachson 

 Nachson verwekte Salmon 

5) Salmon verwekte Boaz uit Rachab 

 Boaz verwekte Obed uit Ruth 

 Obed verwekte Isaï 

6) Isaï verwekte David de koning. 

 

 David verwekte Salomo uit die van Uria 

7) Salomo verwekte Rechabeam 

 Rechabeam verwekte Abia 

 Abia verwekte Asaf 

8) Asaf verwekte Josafat 

 Josafat verwekte Joram 

 Joram verwekte Uzzia 

 



9) Uzzia verwekte Jotam 

 Jotam verwekte Achaz 

 Achaz verwekte Hizkia 

10) Hizkia verwekte Manasse 

 Manasse verwekte Amos 

 Amos verwekte Josia 

11) Josia verwekte Jechonja en zijn broeders 

 ten tijde van de babylonische ballingschap. 

12) En na de babylonische ballingschap: 

 Jechonja verwekte Sealtiël 

 Sealtiël verwekte Zerubbabel 

13) Zerubbabel verwekte Abihud 

 Abihud verwekte Eljakim 

 Eljakim verwekte Azor 

14) Azor verwekte Sadok 

 Sadok verwekte Achim 

 Achim verwekte Eliud 

15) Eliud verwekte Eleazar 

 Eleazar verwekte Mattan 

 Mattan verwekte Jakob 

16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria 

 uit wie verwekt werd Jezus, die Christus wordt genoemd. 

 

17) Al de geslachten samen dus: 

 van Abraham tot David veertien geslachten 

 en van David tot de babylonische ballingschap veertien geslachten 

 en van de babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten. 



Lied van Rachab Melodie: lied 437  ‘O Heiland, reiss die Himmel auf’ 

 

Evangelielezing: Matteüs 1 : 18 – 25 (FHB/AvN) 

 

I  18)  Van Jezus Christus was de wording aldus: 

   

  Nadat zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef 

  voor zij waren samengekomen 

  werd zij zwanger bevonden 

  uit de Heilige Geest. 

 19) Jozef, haar man 

  omdat hij een rechtvaardige was 

  en hij haar niet te schande wilde maken 

  besloot haar heimelijk weg te zenden. 

 

II 20) Terwijl hij dit van plan was [te gaan doen] 

  zie! een engel van de Heer verscheen hem in de droom 

  en zei: 

   Jozef, zoon van David 

   vrees niet Maria jouw vrouw tot je te nemen 

   want het in haar verwekte 

   is uit de Heilige Geest. 

 21)  Zij zal een zoon baren 

   en je zult zijn naam roepen: Jezus, JHWH redt, 

   want hij is het die zijn volk zal redden  

   van hun zonden. 

 

 22) Dit in zijn geheel is geschied 



  opdat vervuld zou worden hetgeen de Heer heeft gesproken 

  door de profeet die zegt: 

  

23)  zie! de maagd zal zwanger worden 

   en zij zal een zoon baren 

   en zij zullen zijn naam roepen: Immanuël! 

   dat is vertaald: God met ons. 

 

III 24) Jozef opgestaan uit de slaap 

  deed zoals de engel van de Heer hem had bevolen 

  en hij nam zijn vrouw tot zich 

 25) en hij bekende haar niet totdat zij een zoon had gebaard 

  en hij riep zijn naam: Jezus! 

 

 

Vervolg lied van Rachab 

 

 

Verkondiging 

 

Lied: 452 

 

Gaven en Gebeden 

 

Ouderling:   mededelingen 

Diaken:  inzameling der Gaven 

 

 



Bestemming van de gaven 

1e collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat 

2e collecte: Wijkgemeente 

 

Orgelspel: collectespel: Partita over "O kom, o kom, Immanuël", J.D. van Laar  

           ( * 1936) 

 

Kinderen komen terug uit de kinderkring       

 

Gebeden: 

 

Na de intenties: 

Aclamatie in Adventtijd, lied 368b 

        stil gebed 

        gebed des Heren 

 

Onze Vader die in de hemel 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 de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  

Amen. 

        gemeente gaat staan 

 

Slotlied: Lied 919  

 

Zending en Zegen 

 

Zegen 

 

 

Orgelspel: Winchester New, Chr. Tambling ( 1964-2015) 

 

 

Na afloop van de dienst bent u hartelijk uitgenodigd voor de ontmoeting met 

koffie, thee of limonade in de Kapel. 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 

Zondag 4 december, 12.00 uur Bijbel met Friet (tieners) 

     12.00 uur Lunch Zin en Zo (ouders) 

Woensdag 7 december, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort 

           20.00 uur Credo  

Zondag 11 december, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Derde Advent 

       Met medewerking van violisten Hadewych Vos en Davita Laseur 

        10.00 uur Repetitie Jeugd- en Kinderkoor 

        12.00 uur Juniortafel 

        16.00 uur Duinzichtgesprekken met Esther van Fenema 

Donderdag 15 december, 20.00 uur Bijbeltafel 

Zaterdag 17 december, 10.30 uur Kerststukjes maken in de Kapel 

Zondag 18 december, 10.00 uur ds Erwin de Fouw, Vierde Advent 

       10.00 uur Repetitie Jeugd- en Kinderkoor 

Maandag 19 december, 18.00 uur Kerstdiner van de Maaltijdgroep 

           Inschrijven op de lijst onder de toren of per mail bij  

           sasanna@hotmail.com 

Vrijdag 23 december, 15.30 uur Generale repetitie Jeugd- en Kinderkoor 

Zaterdag 24 december, 20.30 uur Kerstavond op het kerkplein voor jong en oud 

          22.00 uur Kerstnachtdienst met ds Ad van Nieuwpoort 

Zondag 25 december, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Kerstdienst 

 

MEDEDELINGEN 

 

U kunt op drie manieren invulling geven aan de collectes 

1. Geven in contanten; tijdens het collecte moment in de dienst gaan de 

collectezakjes rond. 

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: Kerk in Actie Werelddiaconaat Collecte 2: Wijkgemeente 

 
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 0000246128 

 

 

Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordehout: 

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, email: kosterij@duinzichtkerk.nl 

Organist/Cantor: Henny Visscher-Roersen, Telefoon: 06-15130187  

email: hennyroersen@gmail.com.  

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. 

 


