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VOORBEREIDING

Muziek voorafgaand aan de dienst:
Pianospel: ‘Aan het strand’(concertetude op. 17), Bedrich Smetana
(1861)

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen

Psalm 93: 1, 2 en 3



Bemoediging (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. (……)

Gebed van toenadering
v. ………….
    door Jezus Christus onze Heer,
g. Amen
(waarna de gemeente gaat zitten)

Psalm 93: 4

Gebed om Ontferming

Glorialied: lied 867: 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

Eerste schriftlezing : Jona 2: 1-11, door lector
2 1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie
nachten zat Jona in de buik van de vis. 2 Toen begon hij in de buik van de
vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 3 ‘In mijn nood roep ik de HEER aan
en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –
u hoort mijn stem! 4 U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Door kolkend water ben ik omgeven, zwaar slaan uw golven over mij
heen. 5 Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik
opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. 6 Het water stijgt tot aan mijn
lippen, muren van water storten op mij neer, zeewier om mijn hoofd
verstikt mij. 7 Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk
dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de
dood omhoog, o HEER, mijn God! 8Nu mijn levensadem mij verlaat roep ik
u aan, HEER, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. 9 Zij die
armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. 10 Maar ik zal mijn
stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is
de HEER die redt!’ 11 Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit
op het land.



Psalm 42: 3 en 4



Tweede schriftlezing: Matteüs 14: 22 – 33
14 22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en
alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de
mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de
berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar
helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal
verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven
geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend
over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen,
raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van
angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet
bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over
het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de
boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe
sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het
uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem
vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de
boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich
voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Lied 917



Uitleg en Verkondiging



Lied: Er ist gekommen (tekst: Friedrich Rückert 1821, muziek: Clara
Schumann-Wieck 1841)

Er ist gekommen / In Sturm und Regen, /
Ihm schlug beklommen  / Mein Herz entgegen. /
Wie konnt' ich ahnen,  /
Daß seine Bahnen /
Sich einen sollten meinen Wegen?

Er ist gekommen  / In Sturm und Regen, /
Er hat genommen  / Mein Herz verwegen. /
Nahm er das meine?  /
Nahm ich das seine? /
Die beiden kamen sich entgegen.

Er ist gekommen  / In Sturm und Regen. /
Nun ist gekommen  / Des Frühlings Segen. /
Der Freund zieht weiter,  /
Ich seh' es heiter, /
Denn er bleibt mein auf allen Wegen.

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 Gezang 467 (uit Liedboek voor de kerken 1973)

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.



Zegen (gemeente staat)

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

Muziek na afloop van de dienst:
Pianospel: Mouvement de menuet (uit Sonatine), Maurice Ravel (1905)

Collectedoelen van deze zondag
1. Diaconie: Versterk Kerk in Midden Oosten
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud Kerken en Gebouwen
Zendingsbussen: Israël: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen.

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 – 16 augustus 2020 – zal Mark van der Laan voorgaan.

Toelichting diaconale collecte
Versterk Kerk in Midden Oosten. Maandelijkse collecte om de Kerk in het
Midden Oosten te helpen bij de opbouw

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 ds. Van der Leest
Van 30 juli t/m 30 augustus is ds. Charlotte van der Leest afwezig i.v.m.
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. 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


