
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 29 januari 2023 

Vierde zondag van Epifanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ‘Les Prophètes’, Marc Chagall, 1956 

      Litho in kleur op gewoven papier 

 

 

 

 

Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort 

Ouderling: Geran Kaai 

Diaken: Geertje Standhardt 

Organist: Henny Visscher-Roersen 



Opgang 

 

Orgelspel:  Aria uit Dominus Illuminatio, T. Hagen ( * 1959) 

 

De klok wordt geluid 

Stilte voor gebed in kerk en consistorie 

 

        Gemeente gaat staan 

Intochtslied: Lied 283 : 1, 2, 3 

 

 

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 283 : 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 

 

Lied 283 : 5 



 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

         Gemeente gaat zitten 

Gebed van Opgang 

Psalm 72 : 1, 4, 6 

 

Kindermoment 

 

Opening van de Schriften 

 

Zingen (3x): lied 333 

 

Tekst: Sytze de Vries   Melodie: Willem Vogel 

 

 

 

Schriftlezing: I Samuel 8 (SHA/AvN) 

 

1) En het geschiedde toen Samuël oud werd 

 dat hij zijn zonen aanstelde als richters over Israël. 

2) En het geschiedde 

 de naam van zijn eerstgeboren zoon: Joël, 

 de naam van zijn tweede: Abia; 



 zij waren richters in Berseba. 

3) Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen 

 ze waren geneigd tot gewin, 

 namen steekpenningen aan 

 en bogen het recht. 

4) En al de oudsten van Israël verzamelden zich 

 en kwamen tot Samuël in Rama 

5) en zeiden tot hem: 

  Zie, oud ben je geworden 

  en je zonen gaan niet in jouw wegen, 

  stel over ons een koning aan om ons te richten, 

  zoals al de volken die hebben. 

6) Kwaad was dit woord in de ogen van Samuël 

 toen ze zeiden: ‘geef ons een koning om ons te richten’. 

 En Samuël bad tot JHWH. 

7) En JHWH zei tot Samuël: 

  Hoor naar de stem van het volk 

  in alles wat zij tot jou zeggen; 

  want niet jou hebben zij verworpen  

  mij hebben ze verworpen 

  koning over hen te zijn.  

8)  Zoals al de daden die zij gedaan hebben 

  van de dag af dat ik hen deed opgaan uit Egypte 

  tot op deze dag, 

  zij hebben mij verlaten 

  en dienden andere goden, 

  zo doen zij nu ook met jou! 

9)  Nu dan, hoor naar hun stem 

  alleen, betuig een getuigenis tegen hen 

  en meld hun het recht van een koning 

  die koning over hen zal zijn. 

10) En Samuël sprak al de woorden van JHWH tot het volk 

 tot hen die een koning van hem vroegen. 



11) En hij zei: 

  Dit zal het recht zijn van de koning 

  die over jullie koning wordt: 

  je zonen zal hij nemen, 

  en ze voor zich inzetten bij zijn wagens en paarden 

  dat zij voor zijn wagens uit lopen, 

12)  om ze voor zich in te zetten 

  als oversten van duizendtallen 

  en oversten van vijftigtallen 

  om zijn ploegland te ploegen 

  om zijn oogst te oogsten, 

  om zijn oorlogstuig te maken en zijn wagentuig. 

13)  En je dochters zal hij nemen, 

  als oliemengsters, slachters en baksters; 

14)  van jullie velden, jullie wijngaarden 

  en jullie olijftuinen 

  zal hij de beste nemen 

  en die geven aan zijn dienstknechten; 

15)  van jullie zaad en jullie wijngaarden 

  zal hij tienden nemen, 

  en geven aan zijn hovelingen en dienstknechten; 

16)  van jullie dienstknechten en dienstmaagden 

  de beste van jullie jongelingen en jullie ezels zal hij nemen 

  en (gereed)maken voor zijn dienst; 

17)  van jullie kleinvee zal hij tienden nemen 

  en jullie zelf zullen hem tot slaven zijn. 

18)  Schreeuwen zullen jullie op die dag 

  voor het aangezicht van jullie koning die jullie hebben verkozen 

  en JHWH zal jullie niet antwoorden op die dag. 

19) Maar het volk weigerde naar de stem van Samuël te horen, 

 ze zeiden:  

  Nee! 

  toch zal er een koning over ons zijn.  



20)  En wij zullen zijn zoals al de volken, 

  richten over ons zal onze koning, 

  uittrekken zal hij voor ons aangezicht 

  en onze oorlog zal hij voeren. 

21) En Samuël hoorde al de woorden van het volk 

 en hij sprak die in de oren van JHWH. 

22) En JHWH zei tot Samuël: 

  Hoor naar hun stem 

  en maak voor hen een koning tot koning! 

 En Samuël zei tot de mannen van Israël: 

 Gaat heen, een ieder naar zijn stad! 

  

Lied 526 : 1 

 

Evangelielezing: Matteus 3 (AvN) 

 

13) Toen trad Jezus op 

 van Galilea naar de Jordaan tot Johannes 

 om zich door hem te laten dopen. 

14) Maar Johannes weigerde hem zeer, en zei: 

  Ik heb nodig door jou gedoopt te worden, 

  en jij komt tot mij? 

15) Jezus nu antwoordde en zei tot hem: 

  Laat dit gebeuren, 

  want zo zullen wij alle gerechtigheid vervullen. 

 Toen liet hij hem gaan. 

16) En nadat Jezus gedoopt was, 

 steeg hij op uit het water. 

 En zie: 

 de hemel openende zich 

 en hij zag de Geest van God neerdalen als een duif 

 en op hem komen. 

17) En zie: 



 een stem uit de hemel zei: 

  Deze is mijn Zoon, de geliefde, 

  in wie ik mijn welbehagen heb. 

 

Lied 526 : 2, 4 

 

2 Hij daalt ootmoedig in het water, 

de vogel Geest komt aangesneld, 

God heeft in Hem zijn welbehagen 

en alle zaligheid gesteld: 

tegen de stroom staat Hij ten teken, 

hier wordt des levens loop gewend, 

het blinde lot gestuwd tot zegen, 

wij zijn tot in de dood gekend. 

4 Juich voor de koning van de volken 

buig voor zijn opperheerschappij, 

zing halleluja! Uit de wolken 

komt ons zijn heerlijkheid nabij. 

Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 

leg vrede in elkanders hand: 

Hij die de beste wijn bewaarde 

roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 

Verkondiging 

 

Gaven en Gebeden 

 

Ouderling:   mededelingen 

Diaken:  inzameling der Gaven 

 

Bestemming van de gaven 

1e collecte: Wijkdiaconie 

2e collecte: PKN Jong Protestant 



 

Orgelspel: Bewerkingen over lied 756 

 

Kinderen komen terug uit de kinderkring      
  

Gebeden: 

Na de intenties: lied 368c 

 
 

        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 756 : 1, 2, 4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 



Zending en Zegen 

 

Zegen 

 

 

 

 

Orgelspel:  Bewerking over lied 526,  W. Vogel (1920-2010) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 

Zondag 29 januari, 12.00 uur Bijbel met Friet en Juniortafel (tieners) 

    12.00 uur Lunch zin en zo 

Woensdag 1 februari, 20.00 uur Credo voor Beginners 

Donderdag 2 februari, 18.30 uur Eten met de Dominee 

Zondag 5 februari, 10.00 uur ds Casper van Dongen 

Maandag 6 februari, 18.00 uur Gezamenlijke maaltijd, inschrijflijst onder de 
toren.  

Woensdag 8 februari, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort 

Zaterdag 11 februari, 16.00 uur Orgelconcert met Jeroen de Haan 

Zondag 12 februari, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort 

Woensdag 15 februari, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort 

Zondag 19 februari, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort 

      16.00 uur Duinzichtgesprek met Ernst Hirsch Ballin 

 

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: Wijkdiaconie   Collecte 2: PKN Jong Protestant 
 
 
 
 

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-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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor nader contact met onze predikant: 

ds. A.G.L. (Ad) van Nieuwpoort 

Secretariaat: T 070 – 324 57 78 

info@duinzichtkerk.nl 
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Uitgelicht 

 

Bijbeltafel 

 

Met elkaar, onder leiding van Ad van Nieuwpoort, een bijbelverhaal lezen en 
met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor 
onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar 
weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de 
bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de 
waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en 
samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat 
intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en 
elkaar te inspireren. Met aan het einde een glas en ter afsluiting een eten met 
lievelingsgedichten. 

 

Een nieuwe serie Bijbeltafel 2023 gaat van start: donderdag 30 maart, 25 mei 
en 22 juni 2023, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk. 
En daarna nog een zomers diner met gedichten.  

 

Aanmelden kan tot 5 februari a.s. bij info@duinzichtkerk.nl 

 

 

 

Gezamenlijke maaltijd 

 

Op maandag 6 februari organiseert de wijkdiaconie weer de bekende 
gezamenlijke maaltijd. Yolande van Daal en Bets Nijsen koken een heerlijk 
diner. Iedereen is van harte welkom, ook uw buren en vrienden. De inloop is 
vanaf 18.00 uur en de maaltijd begint om 18.30 uur. De bijdrage is 7,00 euro 
per persoon. 

 

Inschrijven kan tot donderdag 2 februari a.s. via de intekenlijst op de tafel 
onder de toren of per mail aan sasanna@hotmail.com 
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