
 
   

                                                     
DUINZICHTKERK, zondag 26 juli 2020 
Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout 
 
Voorganger: ds. Klaas J. Koffeman        
Ouderling van dienst: Victor van Bijlert 
Diaken van dienst: Pieter Kuipers  
Organist: Martijn Pranger 
Cantor/pianist: Roelfien Folkersma 

                                                       Zang: Pauline Kuipers, Willemien de Vlieger,  
                                                       Guus Boelens  

 
DE INTREDE 
- de klok wordt geluid 
- stilte, ruimte voor gebed in kerk en consistorie  
- de dienstdoende ambtsdragers komen de kerk binnen 
- woord van welkom 
 
Orgelspel  tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken 
 
Bemoediging 
Ouderling:  Onze Hulp is in de naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   Hij blijft zijn schepping altijd trouw 
   en bewaart ons leven in de holte van zijn hand. 
 
Gebed van toenadering  

 
 Ouderling:    Menslievende God, wij zijn op zoek naar u,   

                           want zonder U is niets van blijvende waarde. 
Wilt u ons zo tegemoet komen, 
dat wij temidden van alle gaven en opgaven 
van het alledaagse leven 
niet uit het oog verliezen 
waar het werkelijk op aan komt. 

    
Lied: 147 vers 1 en 4                                                                                                  
 



Kyrie en Gloria  
diaken:    Roepen wij tot de Heer  
   om ontferming voor de nood van de wereld 
                                       en prijzen wij Zijn Naam 
                                       want zijn barmhartigheid is groter dan ons denken  
 
diaken:   Kyriegebed 
    
   Omwille van hen allen roepen wij tot U: 
   Heer ontferm U, Christus, ontferm U,                  

Heer ontferm U over ons 
     

Glorialied: 863 vers 1, 2, 4 en 6                                                staande  
                                                                                                         

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Groet 
voorganger:  De Heer zal bij u zijn 
    De Heer zal ons bewaren 

 
voorganger:  Gebed van de zondag      
   
Eerste lezing:  I Koningen 3 vers 5 t/m 14 
5Die nacht verscheen JHWH hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt,’ 
zei God, ‘ik zal het je geven.’6Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, 
mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw 
toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem 
een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn 
troon zit. 7U, JHWH, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader 
David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen 
ervaring. 8Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk 
zo talrijk dat het niet te tellen is. 9Schenk uw dienaar een opmerkzame 
geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen 
goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit 
immense volk van u?’10Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom 
vroeg, 11en hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt – niet om een 
lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het 



vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht 
– 12zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en 
onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou 
overtreft. 13Ook waar je niet om gevraagd hebt zal ik je geven: zo veel 
rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal 
evenaren. 14En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen 
en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven 
schenken.’ 
 
lector/voorganger: Zo spreekt de Heer. 
              Wij danken God 
 
Lied: 119 vers 3 en 13 
 
Evangelielezing: Matteüs 13 vers 44 t/m 46 
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen 
lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn 
vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die 
op zoek was naar mooie parels. 46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle 
parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.  
 
lector/voorganger:  Zo spreekt de Heer. 
             Lof zij U Christus, in eeuwigheid 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Lied: 241 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen i.v.m. gaven en gebeden  
 

Bestemming van de gaven 
1e collecte: Wijkdiaconie 
2e collecte: HAASTU Studentenpastoraat 



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. 
 
Gebeden 
 Dankgebed 
 Voorbeden 
 telkens besloten met:  
 voorganger:  Heer, in uw barhartigheid 
   Hoor ons gebed 
 Persoonlijk gebed in stilte 
 ‘Onze Vader’                               (U kunt ingetogen meespreken) 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Vredegroet 
Staande geven wij elkaar, de mensen om ons heen, met een zichtbaar 
gebaar, een teken van de vrede van Christus, 
zodat wij in die verbondenheid met elkaar de zegen ontvangen en 
samen dragen in onze wereld. 
 
Slotlied: 1014 
  
 



Zegen 
 
Amen  

 

                                                                                             We gaan weer zitten. 

  

Orgelspel 

  

U wordt verzocht tijdens het gezamenlijk luisteren naar het korte 

afsluitende orgelspel en ook na afloop van het orgelspel te blijven zitten. 

Op uitnodiging van het lid van de commissie van ontvangst kunt u hierna 

via dezelfde deur waardoor u bent binnengekomen de kerk verlaten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens:  
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: gesloten van 27 juli t/m 12 augustus 
 
Interim-predikant: ds. Jaap van de Meent. Telefoon: 06-20498002,                        
e-mail: contact@jaapvandemeent.nl 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.duinzichtkerk.nl/
mailto:contact@jaapvandemeent.nl

