
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 26 maart 2023 

Judica  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Koning David met de schilder, Marc Chagall 

     Litho  

 

 

 

 

Voorganger: ds Ad van Nieuwpoort 

Ouderling: Jan Suijver 

Diaken: Geertje Standhart 

Organist: Martijn Pranger 

Viool: Hadewych de Vos en Lisanne Clignett 



Opgang 

 

Orgelspel 

 

De klok wordt geluid 

Stilte voor gebed in kerk en consistorie 

 

 

        Gemeente gaat staan 

Intochtslied: Lied 281 : 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 281 : 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 281 : 5 

 



         Gemeente gaat zitten 

Gebed van Opgang 

 

Psalm 43 : 1, 3, 4 

 

Kindermoment 

 

Opening van de Schriften 

 

Inleiding op de schriften 

 

Zingen (3x): lied 333 

Tekst: Sytze de Vries   Melodie: Willem Vogel 

 

 

 

Schriftlezing: I Samuel  

 

I Samuel 26 (SHA/AvN) 
 

1) Toen kwamen de Zifieten naar Saul te Gibea (Heuvelrug) 

    om te zeggen: 

Houdt David zich niet verborgen  

in de heuvelrug Hachilah met zicht op de wildernis? 

2) Saul stond op en daalde af naar de woestijn Zif 

en met hem drieduizend man, Israëls uitgelezenen,  



om David te zoeken in de woestijn Zif. 

3)      Saul legerde zich op de heuvelrug Hachilah  

 die zicht heeft op de wildernis, 

bij de weg. 

David zat in de woestijn 

en zag dat Saul hem achterna gekomen was naar de woestijn. 

4)      David zond verspieders uit     

en hij kwam te weten dat Saul inderdaad was gekomen. 

5)       David stond op en kwam naar de plaats waar Saul zich had gelegerd. 

David zag de plaats waar Saul zijn rustplaats had 

én Abner, de zoon van Ner, overste van zijn legermacht: 

Saul lag in een wagenburg,        

het volk was rondom hem gelegerd. 

6)       David richtte zich tot Achimelech, de Chetiet, 

en tot Abisai, de zoon van Zerujah, broer van Joab, en zei: 

Wie daalt met mij af naar Saul,  

naar het legerkamp? 

            Abisai zei:  

Ik daal met je af! 

7)       In de nacht kwam David met Abisai naar het volk,  

en zie: Saul lag te slapen in de wagenburg 

en zijn speer was in de aarde gepind bij zijn hoofdeinde.   

Abner en het volk lagen rondom hem.    

8)       Abisai zei tot David: 

Vandaag heeft God je vijand in je hand gesloten! 

Welnu, laat mij hem met zijn speer aan de aarde nagelen,  

in één keer,  

ik heb geen tweede keer nodig! 

9)       David zei tot Abisai: 

Nee, breng hem niet om! 

Want, wie zal zijn hand tegen de gezalfde van JHWH uitstrekken  

en vrijuit gaan?’ 

10)    David zei: 



Zo waar JHWH leeft,  

voorzeker zal JHWH hem neerstoten: 

óf  zijn dag zal komen dat hij sterft 

óf  hij daalt af in de strijd en wordt weggedaan.    

11)  Het zij verre van mij - JHWH verhoede het! -   

             dat ik de hand uitstrek tegen de gezalfde van JHWH! 

             Welnu dan,  

neem toch de speer die bij zijn hoofdeinde is met het waterkruikje  

en laten we gaan! 

12)    David nam de speer met het waterkruikje bij het hoofdeinde van Saul 
 mee 

en zij gingen. 

Niemand zag het, 

niemand wist ervan 

niemand ontwaakte, 

want allemaal sliepen ze, 

want een diepe slaap van JHWH was over hen gevallen.  

 

13)   David trok over naar de overkant 

en ging staan op de top van de berg,  

van verre. 

Er was een grote afstand tussen hen. 

14) David riep tot het volk  

 en tot Abner, de zoon van Ner, en zei: 

Geef je geen antwoord, Abner?’ 

Abner zei: 

Wie ben jíj dat je tot de koning roept? 

15) David zei tot Abner: 

Ben jíj geen kerel? 

Wie is er aan jou gelijk in Israël!  

       Waarom heb je dan niet gewaakt over je heer, de koning? 

       Want één uit het volk is gekomen om de koning, je heer, om te 
  brengen. 



16)     Niet goed is wat je hier gedaan hebt! 

  Zowaar JHWH leeft,  

              kinderen des doods zijn jullie 

  want je hebt niet gewaakt over jullie heer, 

 over de gezalfde van JHWH. 

 En nu, ziet waar de speer van de koning is 

  en de waterkruik bij zijn hoofdeinde! 

17)    Saul herkende de stem van David en zei: 

Is dit jouw stem, mijn zoon David? 

David zei: 

Ja, míjn stem, mijn heer de koning! 

18)    En hij zei: 

Waarom toch achtervolgt mijn heer zijn knecht? 

Want wat heb ik gedaan? 

Wat voor kwaad is er in mijn hand? 

19)    Laat toch, mijn heer de koning, horen naar de woorden van zijn 
  knecht: 

Als JHWH u opgehitst heeft tegen mij, 

geef hem een reukoffer! 

Maar als het mensenkinderen zijn,  

vervloekt zijn zij voor het aangezicht van JHWH! 

Want ze verdrijven mij vandaag  

zodat ik me niet kan aansluiten bij het erfdeel van JHWH 

door te zeggen: Ga andere goden dienen! 

20)   Laat dan niet mijn bloed ter aarde vloeien, 

ver weg van voor het aangezicht van JHWH! 

Is nou Israëls koning uitgegaan om één enkele vlo te zoeken 

zoals men de patrijs achtervolgt in de bergen?’  

21)  Saul zei: 

Ik was fout. 

Keer terug, mijn zoon David, 

want ik zal je geen kwaad meer doen.  

Mijn leven was immers op deze dag kostbaar in je ogen. 



Zie, ik heb gehandeld als een dwaas 

en heb boven mate gedwaald. 

22) David antwoordde en zei: 

Zie, de speer van de koning! 

Laat één van de jongens oversteken en hem halen! 

23)    Laat JHWH aan elk vergelden   

zijn gerechtigheid en zijn trouw! 

JHWH immers heeft u vandaag ter hand gegeven,  

en ik heb mijn hand niet willen uitstrekken tegen de gezalfde van 
 JHWH. 

24)  Zie, zoals jouw leven op deze dag kostbaar was in mijn ogen 

zo moge mijn leven kostbaar zijn in de ogen van JHWH: 

Hij zal mij redden uit alle benauwenis! 

25)    Saul zei tot David: 

Gezegend jij, mijn zoon David! 

Ja, jij zult het echt maken, 

ja, jij zult er echt toe in staat zijn! 

 

Toen ging David zijn weg  

en keerde Saul terug naar zijn plaats.   

 

Intermezzo:  Inventio no. 13 in a klein, BWV 784, arr. voor 2 violen, J.S. Bach 
          (1685 – 1750) 

 

Evangelielezing: Matteüs 16 : 13 – 17 (Naardense Bijbel) 

  

13  Als Jezus aankomt in de delen 

 van Caesarea-van-Filippus 

 stelt hij zijn leerlingen de vraag 

 en zegt: 

 wie zeggen de mensen 

 dat de mensenzoon is? 

14  Zij zeggen: sommigen ‘Johannes de Doper’ 



 anderen ‘Elia’, de overigen ‘Jeremia 

 of één van de profeten’. 

 

15 Hij zegt tot hen: maar gij, 

 wie zegt gíj dat ik ben? 

 

16 Ten antwoord zegt Simon Petrus: 

 u bent de Gezalfde 

 de zoon van de levende God! 

 

Intermezzo: uit 44 Duos voor 2 violen: 3. Menuetto, 19. Mese ("Fairy Tale") en  

  14. Párnás Tánc ("Pillow dance"), B. Bartók (1881 – 1945) 

 

Verkondiging 

 

Intermezzo: 'Adagio cantabile' uit Piano sonate no. 8, op. 13, "Pathetique", arr. 
  voor 2 violen, L. van Beethoven (1770 – 1827)  

 

Bij binnenkomst van de kinderen:  Lied 347   staande 

 

 

Opdragen van Maya en Daniel Salvi 

 

Vraag 

Gebed 

Opdragen en Zegening 

Vragen aan ouders 

Vraag aan de gemeente: 

 

Vg:   Wilt ook u Maya en Daniel ontvangen in uw midden 

  om hen in woord en daad te bewaren 

  bij het hartsgeheim van de gemeente? 

 



Allen:  Ja, dat beloven wij. 

 

 

 

 

 

Lied 415 : 1        staande 

 

 

 

Gaven en Gebeden 

 

Ouderling:   mededelingen 

Diaken:  inzameling der Gaven 

 

Bestemming van de gaven 

1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat 

2e collecte: Wijkgemeente 

 

Orgelspel  

 

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: Lied 605 

 

Zending en Zegen 

 

Zegen 

 



 

Orgelspel 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 

 

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 

Donderdag 13 april, 16.30 uur Opening Expositie Elenor Fuchs  

Zondag 16 april, 10.00 uur ds Mirjam Elbers 

Woensdag 19 april, 14.00 uur Meelezen met Ad van Nieuwpoort 

Zondag 23 april, 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort 

          12.00 uur Bijbel met Friet/Juniortafel (tieners) 

          12.00 uur Lunch Zin en Zo (ouders) 

 

Pasen in de Duinzichtkerk 

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 

 

 

 

 



 

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 
 
QR codes via Commissie van Ontvangst 
 
 

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. 

 


