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Zevende zondag na Pinksteren 

19 juli 2020 
 

Voorganger   : ds. Erwin de Fouw 

Ouderling van dienst : Martin Buis 

Muzikale begeleiding : Bert Mooiman en Gilles Michels 



 



 

 

VOORBEREIDING 
 

Muziek voorafgaand aan de dienst: 
Novellette op 21 nr. 1, Robert Schumann (piano) 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied – morgenlied: 209, 1  

 
 
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 de gemeente gaat zitten)  
 
 

Lied: 209, 2 en 3 
 
 
 
 
 

 
 
Gebed om Ontferming 
 



 

Glorialied: 103a, 1 

 
 

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 
 

Schriftlezing: Jesaja 48: 17-19 (door de lector) 
 
17 Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: 
Ik ben de HEER, jullie God, 
die jullie onderricht in je eigen belang, 
die jullie leidt op de weg die je gaat. 
18 Luisterde je maar naar mijn geboden, 
dan zou jouw vrede zijn als een rivier, 
en je gerechtigheid als de golven van de zee. 
19 Je nageslacht zou zijn als het zand, 
je nazaten ontelbaar als zandkorrels. 
Je naam zou nooit worden uitgewist, 
maar voor altijd bij mij voortleven. 
 



 

Lied: psalm 84, 5 en 6 
 

 
 

 

Lezing van het Evangelie: Matteüs 5: 20-26 
 

 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de 
schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de 
hemel niet binnengaan. 21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het 
volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten 
verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in woede 
tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden 
voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten 
verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur 
van de Gehenna komen te staan. 23 Wanneer je dus je offergave naar het 
altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 
24laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander 
verzoenen en kom daarna je offer brengen. 25 Leg een geschil snel bij, 
terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit 
aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word 
je gevangengezet. 26 Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de 
laatste cent betaald hebt. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 

Muziek: Klokkeklang op. 54 nr. 6, Edvard Grieg (piano) 
 



 

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. 
 

Gemeente gaat staan 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied – Lied 792: 1 en 3 
 

  
 

 

Zegen (gemeente staat) 
 

Muziek: Scherzetto, Louis Vierne (harmonium) 
 

U wordt gevraagd te gaan zitten. De coördinatoren geven u aan wanneer en 
hoe u het gebouw kunt verlaten. 
 
 
 
 

 



 

Collectedoelen van deze zondag 
 
1. Diaconie: Stichting Vrienden van De Hoop 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas  
Zendingsbussen: Doel van de maand is Tsjechië: 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 
gift bedoeld is. 
 

Aanstaande zondag – 26 juli – zal onze wijkpredikant ds. Charlotte van der 
Leest voorgaan. 
 

Toelichting diaconale collecte 
Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt sinds 1977 het werk van De Hoop 
en de hieraan verbonden stichtingen met onder andere fondsenwerving, 
communicatie en het beschikbaar stellen van gebouwen. Met (financiële) 
steun van onder andere donateurs, zakenvrienden, collectes, legaten en 
subsidiewerving draagt Vrienden van De Hoop bij aan de niet-verzekerde zorg 
die De Hoop biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische 
problemen of verslavingsproblemen. Zonder deze steun is een belangrijk deel 
van deze zorg niet of maar gedeeltelijk mogelijk. Voor uitgebreide informatie 
kijk op de website www.vriendenvandehoop.nl 
 
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.  
 

../../../Downloads/www.vriendenvandehoop.nl
mailto:nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com


 

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 ds. Van der Leest 
Van 30 juli tot en met 30 augustus is ds. Charlotte van der Leest afwezig in 
verband met vakantie. Voor pastoralia kunt u zich wenden tot pastoraal 
werker Mark van der Laan of het scribaat: nbkzvk.scriba@gmail.com. 
 

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. Kijk ook op: www.nieuwebadkapel.nl/orgel. 
 

 
 
Berichten of 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 
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