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Voorganger   : ds. Charlotte van der Leest 
Ouderling van dienst : Marcus van Spronsen 
Muzikale begeleiding : Bert Mooiman, Merel van Geest (sopraan),    

Inga Schneider (alt), Ard Verkerke (tenor), 
Patrick Pranger (bas), Gilles Michels (muzikale 
leiding) 

 



 

VOORBEREIDING 
 

Pianospel: Drie ‘Lieder ohne Worte’ (Felix Mendelssohn Bartholdy),  
op. 19 nr. 1 in E / Venetianisches Gondellied op. 19 nr. 6 / Frühlingslied 
op. 62 nr. 2 
 
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 
Psalm van de zondag – Psalm 27, 1 en 7 met keervers van Jaap Hillen 
 
Keervers: De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zal ik vrezen? 
 

 
 

 
 



 

7. O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!  
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed!  
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,  
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
 

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering (allen staan) 
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. (……)  
(waarna allen gaan zitten) 
 

Morgenlied – Lied 625  

 
 

2. Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 
 

3. Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 



 

Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met Kyrië en Gloriahymne Lied 299e 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

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 13, 1-9 en 18-23 (Nieuwe Bijbelvertaling)  
1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2 
Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij 
in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3 Hij sprak hen 
uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land 
om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en 
er kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander deel viel op rotsachtige 
grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het 
niet diep in de grond kon doordringen. 6 Toen de zon opkwam 
verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer 
een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze 
het zaaigoed. 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht 
vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 
9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’ 
 
18 Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19 bij ieder die het 
woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het 
kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg 
gezaaid. 20 Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het 
woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21 Het schiet 
echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege 
het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. 22 
Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, 
maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de 
rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23 Het zaad 
dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en 
begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels 
zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ 



 

Lied 313: 1 en 5 

 
 

5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 



 

Uitleg en Verkondiging 
 

Ola Gjeilo, Ubi Caritas 
Waar liefde is, daar is God.  
De liefde van Christus heeft ons verenigd.  
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.  
Laat ons de levende God vrezen 
en met een oprecht hart liefhebben. 
 

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 981: 1, 2 en 5 

 
 



 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Zegen (allen staan) 
 
U wordt gevraagd te gaan zitten. De coördinatoren geven u aan wanneer en 
hoe u het gebouw kunt verlaten. 
 

Pianospel: Uit ‘Lyrische Stücke’ (Edvard Grieg), Sommerfugl (vlinder) op. 
43 nr. 1 
 
 

Afbeelding op de voorkant: ‘Le semeur’ (de zaaier), James Tissot (1836-1902) 
 

Collectedoelen van deze zondag 
1. Diaconie: Versterk kerk in Midden Oosten 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Onderhoud Kerken en Gebouwen 
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 – 19 juli – zal ds. Erwin de Fouw voorgaan. 
 



 

Toelichting diaconale collecte 
Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 
12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. 
Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. 
Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. De kerk in het 
Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met 
voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt 
eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze 
stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. 
 

Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed 
en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Samen zijn we de kerk in 
actie, en willen delen van wat ons gegeven is. 
 

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. 
 

Verbondenheid 
Voelt u zich verbonden met de Nieuwe Badkapel en wilt u zich inschrijven? Of 
kunnen wij iets voor u betekenen of u voor ons? Stuur een email naar 
info@nieuwebadkapel.nl met uw verzoek of idee of spreek ons aan na de 
dienst. 
 

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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


