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Bloemschikking bij Matteüs 11, 28 – ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’ 

 
Vijfde zondag na Pinksteren 

5 juli 2020 
 
Voorganger   : ds. Charlotte van der Leest 
Ouderling van dienst : Martin Buis 
Muzikale begeleiding : Bert Mooiman, Pauline Doolaard (sopraan), 
Boukje van Gelder (alt), Gilles Michels (tenor), Patrick Pranger (bas) 



 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 
 

Psalm van de zondag – Psalm 84, 1 en 3 met keervers van Jaap Hillen 
Hoe lieflijk zijn uw woningen!  
Beter één dag in Uw voorhoven, dan duizend elders. 

 
 
3. Welzalig die uit uw kracht leeft, / die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. / Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, / dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn / ontspringt een heldere fontein. 



 

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer   
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g. en niet laat varen het werk van zijn handen  
v. (……)  
 

Morgenlied – Lied 280: 1 en 2  

 
 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 
 

Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met Lied 301a:  

 



 

Glorialied – Lied 648 

 
 
2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 
3. Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet   
v: De Heer zal bij U zijn! 
g: De Heer zal u bewaren!  
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Matteüs 11, 25-30 
25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u 
deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze 
aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild.  



 

27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet 
wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan 
wie de Zoon het wil openbaren. 
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 
jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
 

Lied 897 

 

 
 
 

 
 



 

2. Overal zoek ik 
U, nog onvindbaar. 
Wie stelpt mijn onrust, 
totdat ik rust vind 
en vrede in U? 
Refrein. 

3. Schep in mij ruimte 
en overkom mij. 
Vul mijn verlangen 
totdat Gij zelf zult 
rusten in mij. 
Refrein.

 

Uitleg en Verkondiging 
 

Viadana Excultate justi (Juich, rechtvaardigen voor de Heer) 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  
in eeuwigheid. Amen. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied – Lied 273: 1, 2 en 3 

 



 

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 

3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 

Zegen 
 

Orgelspel 
 
 

Collectedoelen van deze zondag 
1. Diaconie: Vakantiepret kinderen (KiA BD) 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas 
Zendingsbussen: Tsjechie: Coaching van Christelijke studenten 
 

Uw bijdrage kunt u op de volgende manieren geven:  
1. www.kerkopscheveningen.nl/collecte/. U kunt daar zelf kiezen aan welke 
wijkgemeente u uw collecte geeft en wat de verschillende doelen zijn. 
2. De collecte-app ‘Kerkgeld’. Deze kunt u downloaden via de App Store 
(Apple) of Google play (Android). Zoek op Protestantse Gemeente 
Scheveningen om de collecte voor uw wijkgemeente te vinden. 
3. Door uw gift over te maken via de bank. Via rekeningnummer NL 36 RABO 
037 372 86 70 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Scheveningen. Vermeld er 
alstublieft duidelijk bij voor welk doel én welke wijkgemeente de collecte of de 
gift bedoeld is. 
 

Aanstaande zondag – 12 juli – zal ds. Charlotte van der Leest voorgaan. 
 

Toelichting diaconale collecte 
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Een op de negen 
kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat 
moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor 
kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met 
elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. 
 



 

Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de wijkgemeente Nieuwe Badkapel - 
Zorgvlietkerk gebeurt? Meld u dan aan voor de wekelijkse nieuwsbrief. Dit kan 
via: nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com. 
Bij de uitgang van de kerk vindt u een klein aantal papieren exemplaren.  
 

Contactgegevens predikant en pastoraal werker 
Ds. Charlotte van der Leest: 070 – 3927432, dsvanderleest@gmail.com 
(pastoraal spreekuur: iedere dinsdag van 10.00-11.00 uur) 
Mark van der Laan: 06 – 20821982, laan801@gmail.com 
 

Vakantie Mark van der Laan 
Van 4 t/m 26 juli is Mark van der Laan afwezig i.v.m. vakantie. Voor pastoralia 
kunt u zich wenden tot ds. Charlotte van der Leest. 
 

Steun de restauratie van het orgel 
Uw bijdrage is welkom op NL66INGB0000300405 Wijkvereniging Nieuwe 
Badkapel o.v.v. orgelfonds. De Wijkvereniging Nieuwe Badkapel beschikt over 
de ANBI status (RSIN nummer 816.566.549), waardoor uw giften fiscaal 
aftrekbaar zijn. www.nieuwebadkapel.nl/orgel 
 

Bij de afbeelding op de voorkant  
De basis van de schikking is opgebouwd uit vele takjes, die er door de 
korstmossen ‘doorleeft’ en broos uitzien, zoals ook mensen er broos uitzien als 
de ouderdom zich in hun gezichten kerft. De knoppen laten nog een 
sprankeling zien van de jonge jaren. De bessen herinneren aan prestaties en 
resultaten in de volwassenheid. Zij zijn in hun gedachten nog altijd de bloemen 
uit hun jeugd ondanks de last die het leven hen te dragen heeft gegeven. Het 
mos in het midden verbeeldt wat Jezus zegt in Mattheüs 11, 28.  
(bron: www.symbolischschikken.nl)  
 
 
 
 
Berichten/mededelingen voor de liturgie uiterlijk maandagavond mailen naar: liturgie.nbk@gmail.com  
Berichten/mededelingen voor de nieuwsbrief uiterlijk maandagavond mailen naar: 
nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com 
 
Sociale media Nieuwe Badkapel – Zorgvlietkerk: 
Website: www.nieuwebadkapel.nl  

:  @badkapel 

    www.facebook.com/nieuwebadkapel 


