
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11 december 2022 

Zondag van de derde Advent: Gaudete 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       Saul en David, 1658, Rembrandt van Rijn 

       In Mauritshuis, Den Haag 

 

 

 

 

Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort 

Ouderling: Jan Suijver 

Diaken: Pauline Kuipers 

Organist: Henny Visscher-Roersen 

Muziek: op viool Davita Laseur en Lisanne Clignett  



Opgang 

 

Orgelspel: Koraal en variaties over Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, P. Post ( 
1919-1979) 

 

De klok wordt geluid 

Stilte voor gebed in kerk en consistorie 

 

        Gemeente gaat staan 

 

Intochtslied: Gezang 125 (Liedboek’73) : 1, 2 

 

Tekst: W. Barnard  Melodie: Thomas Helmore 1811-1890 

 

 

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 125 : 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 125 : 5 

 

        Gemeente gaat zitten 

Gebed van Opgang 

 

Psalm 146 : 1, 4, 5 

 

Kindermoment 

 

Opening van de Schriften 

 

Zingen (3x): lied 319:1 

 

 

 

Evangelielezing: Matteüs 2 (FHB/AvN) 

 

Matteüs 2 : 1 – 23 

 

I 1) Toen nu Jezus verwekt was 

  in Bethlehem in Judea 

  in de dagen van Herodes de koning 

  zie! magiërs uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan 

 2) en zeiden: 



  Waar is de koning der Joden die geboren is? 

  Want wij hebben zijn ster gezien in de opgang 

  en wij zijn gekomen om hem te aanbidden. 

 3) Toen de koning Herodes het hoorde raakte hij in verwarring 

  en geheel Jeruzalem met hem. 

 4) Hij vergaderde al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk 

  en wilde van hen vernemen waar de Christus zou worden verwekt. 

 5) Zij zeiden tot hem: 

  in Bethlehem in Judea 

  want aldus is geschreven door de profeet: 

  

6) en jij Bethlehem, land van Juda 

  geenszins ben jij de geringste onder de leidslieden van Juda: 

  want uit jou zal de Leidsman uitgaan 

  die mijn volk Israël weiden zal. 

 

II 7) Toen heeft Herodes 

  in het verborgene de magiërs geroepen 

  en kwam nauwkeurig van hen te weten de tijd dat de ster was 
  verschenen. 

 8) Hij zond hen naar Bethlehem en zei: 

   Ga heen en doe nauwkeurig navraag naar het kind 

   en wanneer jullie het gevonden hebben, meldt het mij 

   opdat ook ik kom om hem te aanbidden. 

III 9) Toen zij de koning gehoord hadden gingen zij heen. 

  En zie! de ster die zij in het oosten gezien hadden ging voor hen uit 

  totdat hij kwam en stond boven waar het kind was. 

 10) Als zij de ster zagen verblijdden zij zich met zeer grote blijdschap 

 11) en zij kwamen in het huis en zagen het kind met Maria zijn  
  moeder, 

  en zij vielen neer en aanbaden hem, 

  en zij openden hun schatten en brachten hem geschenken: 

  goud wierook en mirre. 



 12) En in een droom gewaarschuwd om niet terug te keren naar  
  Herodes 

  weken zij uit, langs een andere weg, naar hun land. 

 

13)       En toen zij waren uitgeweken 
            zie! de engel van de HEER verschijnt in de droom aan Jozef en zei: 
                        Sta op, neem het kind en zijn moeder tot je 
                        en vlucht naar Egypte, 
                        en wees daar totdat ik het je zal zeggen; 
                        want Herodes zal het kind zoeken om het te doen verdwijnen. 
14)       Hij dan stond op, nam het kind en zijn moeder tot zich, in de nacht, 
             en week uit naar Egypte. 
15)       Hij was daar tot het einde van Herodes, 
             opdat vervuld zou worden hetgeen de HEER heeft gesproken 
             door de profeet die zegt: 
            

Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. 
  
16) Toen Herodes zag dat hij door de magiërs was bespot 
           barste hij uit in grote woede, 
           en zond zijn mensen 

om alle kinderen van Bethlehem en in het gebied daarvan 
om te brengen, 

           van twee jaar en daaronder 
           volgens de tijd die hij nauwkeurig was te weten gekomen van de  
 magiërs. 
 
 
 
17)  Toen werd vervuld wat gesproken is door Jeremia  

de profeet, die zegt: 
  
18)                  Een stem werd gehoord te Rama 
                        een groot wenen en klagen 
                        Rachel beweende haar kinderen; 
                        en wilde niet getroost worden 
                        omdat zij er niet meer zijn. 
  
19)  Toen Herodes ten einde kwam 
           zie! de engel van de HEER verschijnt in de droom aan Jozef, in Egypte, 



20)     en zei: 
                        Sta op, neem het kind en zijn moeder tot je 
                        en ga naar het land Israël; 
                        want zij die de ziel van het kind zochten zijn gestorven. 
21)     Hij dan stond op en nam het kind en zijn moeder tot zich 
           en ging het land Israël in. 
22)     Maar toen hij hoorde dat Archelaüs koning was over Judea 
           in plaats van zijn vader Herodes 
           vreesde hij daar heen te gaan. 
           En gewaarschuwd in een droom, 
           week hij uit naar de landstreek van Galilea. 
23)     En hij kwam en ging wonen in een stad genaamd Nazaret, 
           opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeten: 
                       Nazoreeër zal hij geroepen worden. 
 

 

Lied 919 : 1, 4 

 

Profetenlezing: I Samuel 19 : 9 – 17 (AvN) 

 

9) Een boze geest van JHWH kwam over Saul. 

 Daar zat hij, in zijn huis, zijn speer in zijn hand. 

 David was met zijn hand aan het tokkelen. 

10) Saul was er op uit om David met zijn speer tegen de muur te spietsen, 

 maar David wist voor Sauls aangezicht te ontwijken  

 en hij spietste de speer in de muur, 

 terwijl David wegvluchtte. 

 In die nacht wist hij te ontsnappen: 

11) Saul zond boden naar het huis van David  

 om hem daar in de gaten te houden en hem in de ochtend te doden. 

 Michal, zijn vrouw, liet hem weten: 

 Als je deze nacht niet levend ontsnapt, word je morgen gedood. 

 

12) Michal liet David door het venster naar beneden. 

 Hij ging op de vlucht en wist te ontsnappen. 

13) Toen nam Michal het orakelmasker 



 en legde dat op het bed, 

 een geitenharen net legde ze op het hoofdeinde  

 en ze dekte af met een kleed. 

14) Toen Saul boden zond om David gevangen te nemen, zei ze: 

  Hij is ziek! 

15) Saul zond de boden met de opdracht om naar David te gaan kijken, hij 
 zei: 

  Breng hem in bed naar mij op, dan kan hij gedood worden! 

16) De boden kwamen binnen  

 en zie, het orakelmasker lag op het bed 

 met een geitenharen net op het hoofdeinde! 

17) Toen zei Saul tegen Michal: 

  Waarom heb je me op deze manier bedrogen! 

  Je hebt mijn vijand er vandoor laten gaan! 

  Hij is ontsnapt! 

 Michal zei tegen Saul: 

  Hij, hij zei tegen me: ‘Laat me er vandoor gaan! 

  Waarom zou ik jóu doden?’ 

 

Intermezzo R. Schumann: arr. van 'Träumerei' uit Kinderszenen 

      F. Schubert: arr. van 'Lob der Tränen' 

Verkondiging 

 

Intermezzo F. Mendelssohn: arr. van 'Auf Flügeln des Gezanges' 

 

Gaven en Gebeden 

 

Ouderling:   mededelingen 

Diaken:  inzameling der Gaven 

 

Bestemming van de gaven 

1e collecte: De Halte Noodopvang 

2e collecte: Wijkgemeente 



 

Vioolspel J.S. Bach: II. Largo ma non tanto uit Concert voor twee violen 

 

Kinderen komen terug uit de kinderkring       

 

Gebeden: 

 

Na de intenties: 

Acclamatie in Adventstijd, 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 444 



Zending en Zegen 

 

Zegen 

 

  
 

Orgelspel: Koraalbewerking "verwacht de komst des Heren", J.N. Hanff  

          (1665-1711) 

 

 

Na afloop van de dienst bent u hartelijk uitgenodigd voor de ontmoeting met 
koffie, thee of limonade in de Kapel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 

Zondag 11 december, 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 

Donderdag 22 december, 10.00 uur Koffie met de Koster, Lezing Breugel en  
              Kerstmis door Paul Prakken 

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,  
                     met medewerking van de cantorij en koperblazers 

Zondag 25 december, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Kerstdienst met   
         kerstspel en het Jeugd- en Kinderkoor onder leiding van   
                    Sarah Mareels 

 

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: Halt, Noodopvang    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. 

 


