
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaïek, vijfde eeuws, omgeving Kafarnaum 

 

Datum: 19 maart 2023 

Zondag Laetare (‘Verheug u’) 

 

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om 
haar. (Jesaja 66: 10a) 

 

Voorganger: ds. Erwin de Fouw 

Ouderling: Jan Willem Thijs 

Diaken: Anne-Helene Borgts 

Organist: Arthur Vos 

 



Opgang 

 

Orgelspel: Preludium in e - Nicolaus Bruhns (1665-1697) 

 

De klok wordt geluid 

Stilte voor gebed in kerk en consistorie 

 

        Gemeente gaat staan 

Intochtslied:   212, 1, 2 en 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 212: 4 en 5 

 

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 1012; 1, 4 en 5 

 

 



         Gemeente gaat zitten 

Gebed van Opgang 

 

Psalm   122, 1 en 3 

 

Kindermoment 

 

Opening van de Schriften 

 

Zingen (3x): lied 333 

 

Tekst: Sytze de Vries   Melodie: Willem Vogel 

 

 

 

Schriftlezing: Zacharia 8: 19-23 (Naardense Bijbel) 

 

19 zo heeft gezegd 

de Ene, de Omschaarde: 

het vasten van de vierde, 

het vasten van de vijfde,  

en het vasten van de zevende 

en het vasten van de tiende 

zal voor het huis Juda worden 

tot vrolijkheid, vreugde 

en goede samenkomstdagen; 



de waarheid en de vrede, 

hebt die lief! 

 

20 Zo heeft gezegd 

de Ene, de Omschaarde: 

nogmaals geldt 

dat gemeenschappen zullen komen, 

de ingezetenen van vele steden; 

 

21 gaan zullen 

de ingezetenen van de ene naar de andere 

en zeggen: 

laten we gaan om gaandeweg 

het aanschijn van de Ene te verzachten 

en om de Ene, de Omschaarde, 

 te zoeken,- 

gaan zal ook ik!- 

 

22 en komen zullen vele gemeenschappen 

en stevige volkeren 

om in Jeruzalem 

de Ene, de Omschaarde, te zoeken,- 

en om het aanschijn van de Ene 

te verzachten. 

 

23 Zó heeft gezegd de Ene, de Omschaarde: 

in die dagen zal gelden 

dat tien mannen 

uit alle talen der volkeren 

vastgrijpen: 

vastgrijpen zullen ze 

de slip van het kleed van een Judese man, 

en zeggen: 



wij gaan met jullie mee, 

want wij hebben gehoord: 

God is met jullie! 

 

Lied 176: 1, 2 en 6 

 

 

Evangelielezing: Johannes 6: 1-15 (Naardense Bijbel) 

 

1 Na deze dingen 

gaat Jezus weg, 

de zee over, 

die van Galilea, van Tiberias. 

 

2 Maar hem is gevolgd een talrijke schare, 

omdat zij de tekenen hebben gezien 

die hij gedaan heeft bij de zieken. 

 

3 Jezus klimt op, het bergland in, 

en daar heeft hij zich neergezet, 

met zijn leerlingen: 

 

4 Maar het Pesach is nabij geweest, 

hét feest van de Judeeërs. 

5 Als Jezus dan de ogen opheft 

en gewaarwordt 

dat een talrijke schare tot hem komt, 

zegt hij tot Filippus: 

waarvandaan kunnen wij broden kopen 

dat zij hier te eten hebben? 

 

6 Maar hij stelde hem op de proef 

door dat te zeggen, 



want zelf heeft hij geweten 

wat hij ging doen. 

 

7 Filippus antwoordt hem: 

tweehonderd dinar broden 

zullen niet voldoende zijn voor hen, 

wil ieder een klein stukje 

kunnen aannemen! 

 

8 Een uit de kring van zijn leerlingen, 

Andreas, de broer van Simon Petrus, 

zegt tot hem: 

 

9 er is een jochie hier,- 

dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft; 

echter, wat zijn die voor zovelen? 

 

10 Jezus zegt: 

maakt dat de mensen aanliggen! 

En er is een grote weide 

in dat oord geweest. 

Dan gaan ze aanliggen, 

de mannen ten getale van zo’n vijfduizend. 

 

11 Dan neemt Jezus de broden aan 

en na een dankzegging 

geeft hij ze door 

aan wie aanliggen; 

evenzo ook van de visjes 

zoveel ze hebben gewild. 

 

12 Als ze vervuld zijn 

zegt hij tot zijn leerlingen: 



brengt de brokken die overblijven bijeen 

opdat er niets verloren gaat! 

 

13 Dan brengen ze die bijeen 

en laden twaalf korven vol met brokken 

van de vijf gerstebroden 

die zijn overgebleven 

nadat zij gespijzigd waren. 

 

14 Toen hebben de mensen gezegd, 

ziende het teken dat hij heeft gedaan: 

deze is waarlijk de profeet 

die komende is tot de wereld! 

 

15 Als het Jezus dan bekend wordt 

dat ze van plan zijn te komen 

en hem te grijpen om hem koning te maken, 

wijkt hij weer uit naar het bergland, 

híj alleen. 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel: "Jerusalem" van Charles Hubert Parry (1848-1918) 

 

 

Lied 390 

 

 

Gaven en Gebeden 

 

Ouderling:   mededelingen 

Diaken:  inzameling der Gaven 

 



Bestemming van de gaven 

1e collecte: Wijkdiaconie 

2e collecte: Protestantse Kerk Missionair 

 

Orgelspel: Tiento (fantasia) - Francisco Andreu (c1650) 

 

Kinderen komen terug uit de kinderkring      
  

Gebeden: 

 

Na de intenties: lied 368d 

 
        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 750: 1, 3, 5 en 6 

 

 

Zending en Zegen 

 

Zegen 

 

 

Orgelspel:  Fuga & Nachspiel in d  - Johann Sebastian Bach 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 

 

Vrijdag 17 maart – 19 maart, Kloosterweekend 

Zondag 19 maart, 10.00 uur ds Erwin de Fouw 

Dinsdag 21 maart, 14.00 uur Themabijeenkomst met Erwin de Fouw 

Woensdag 22 maart, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort 

Zondag 26 maart, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort 

Dinsdag 28 maart, 20.00 uur Great Books School met Mirjam Elbers 

Woensdag 29 maart, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort 

Donderdag 30 maart, 20.00 uur Bijbeltafel met Ad van Nieuwpoort 

Vrijdag 31 maart, 15.30 uur Palmpaasstokken versieren voor kinderen van de                           
                              basisschool. 

Zondag 2 april, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Palmpasen met Belijdenis en 
     aansluitend optocht met de kinderen.  

       16.00 uur Duinzichtgesprek met Oek de Jong 

Maandag 3 april, 18.00 uur Vastenmaaltijden in de Kapel met aansluitend om  

          19.30 uur Vesper 

Dinsdag 4 april, 19.30 uur Vesper 

Woensdag 5 april, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort 

            19.30 uur Vesper 

Donderdag 6 april, 19.30 uur ds Ad van Nieuwpoort, Witte Donderdag,            

                                                     Tafelviering met medewerking van de cantorij 

Vrijdag 7 april, 19.30 uur ds Ad van Nieuwpoort, Goede Vrijdag  
                                   met medewerking van Dubbelkwartet 

Zaterdag 8 april, 22.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Paaswake Stille Zaterdag
                 met medewerking van de cantorij 

Zondag 9 april , 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort, Pasen 

 

 

 

 

 

 

 



UITGELICHT:  

 

De derde dinsdag van maart 

 

Op dinsdag 21 maart zal Paul Prakken ons door middel van dia’s verschillende 
voorbeelden laten zien van schilderkunst waarin het lijden en de opstanding 
van Jezus Christus wordt verbeeld. Uiteraard zal hij ons er van allerlei 
wetenswaardigs bij vertellen, zoals we van hem gewend zijn! Uiteraard is er 
ruimte voor vragen en gesprek. 

 

Dinsdag 21 maart, 14.00 – 15.30 uur in de kapel. 

 

We hopen op uw komst! 

 

Paul Prakken en Erwin de Fouw 

 

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: Protestantse Kerk Missionair 

 
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: 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 

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. 

 


