
    

                                                     

 

Duinzichtkerk zondag 25 oktober 2020 
 
Opgang 
 
Orgelspel 
 
De klok wordt geluid 
Stilte voor gebed in kerk en consistorie 
 
Intochtslied: Lied (Psalm) 65 : 1, 2     staande 
 

Aansteken van de kaarsen 
 
Ouderling:   Onze hulp is in de naam van de HEER 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

O HEER, keer U om naar ons toe 
en doe ons weer leven met hart en ziel. 

 
Laat ons Uw stem horen 
en Uw liefde ervaren 

 
Amen 

Lied: Lied 65 : 3 
 
 



    

                                                     

Voorganger:   Genade zij u en vrede 
van God onze Vader 
en van de Heer Jezus Christus. 

 
Vredegroet 
Wij begroeten elkaar, de mensen om ons heen, met de vrede van Christus. 
 

 we gaan zitten 
 
Lied: Lied 274 : 1, 2 
 
Gebed van Opgang 
 
Lied: Lied 274 : 3 
 
Kindermoment 
 
Opening van de Schriften 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Zingen (3x): Lied 335 
 
Apostellezing: I Petrus 2 : 13 – 17 (NBV) 
13Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de 
mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, 14en van de 
gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om 
te belonen wie het goede doen. 15God wil namelijk dat u door het goede 
te doen onwetende dwazen de mond snoert. 16Leef als vrije mensen, en 
verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als 
dienaren van God. 17Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters 
lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. 
 
Lied: Lied 708 : 15 

   
obediëren = gehoorzamen 



Evangelielezing: Mattheüs 22 : 15 – 22 (NBV) 
15Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem 
met een uitspraak in de val konden lokken. 16Ze stuurden enkele van hun 
leerlingen samen met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: 
‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht 
geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen 
laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. 17Zeg ons daarom wat u 
vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 18Maar 
Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, 
huichelaars? 19Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een 
denarie aan. 20Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is 
het opschrift?’ 21Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen 
hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat 
God toebehoort.’ 22Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten 
hem staan en gingen weg. 
 
Orgelspel  
 
Verkondiging 
 
Lied 994 
 
Gaven en Gebeden 
 
Ouderling:   mededelingen 
Diaken:   inzameling der Gaven 
 
Bestemming van de gaven 
1e collecte: Diaconale collecte inloopspreekuren diaconale locaties 
2e collecte: Wijkgemeente 
 
Geven in contanten 
Na afloop van de dienst kunt u in contanten geven. Bij de uitgangen 
staan twee dozen waarin u uw gift voor de eerste en de tweede collecte 
kunt deponeren.  
 



Geven met uw smartphone 
Als u op uw smartphone de Givt-app hebt gedownload, dan kunt u met uw 
smartphone geven. Tijdens de collecte kunt u de Givt-app openen en voor 
de 1e en 2e collecte een bedrag invullen.  
  
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 0000 2461 28. 
 
Voorganger:  dankgebed 
 

 
 
Diaken:  voor de nood van de wereld 
 

 
 
Voorganger:  gebed voor de gemeente 
 

 
 

stil gebed 

gebed des Heren       (U kunt ingetogen meespreken) 

 
 
 
 
 



Slotlied: Lied 1009 : 1, 3      staande 
 
Zegen 
 
U wordt verzocht na de zegen te gaan zitten en op aanwijzing van een lid 
van de commissie van ontvangst onder orgelspel via dezelfde deur 
waardoor u bent binnengekomen, de kerk te verlaten.  

 
 
Voorganger: Ds. Leo de Leeuw 
Ouderling: Victor van Bijlert   
Diaken: Tineke van Bommel 
Orgel/piano: Gert Boersma  
Zang: Monique de Kruijf, Jacolien Woelderink, Bernard Woelderink 
 
 
 

Agenda 
Woensdag 28 oktober 20:00 uur 
Meelezen op woensdag 
 
Volgende week zondag, 1 november 10:00 uur 
Voorganger: ds. A.G. L. van NIeuwpoort 
Voor de kinderen tot 12 jaar Kinderkring en crèche op aanvraag 
 
 
 
 

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: tijdelijk beperkt bereikbaar.   
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl                                                               
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365 
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.duinzichtkerk.nl/

