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Voorganger
Ouderling van dienst
Muzikale begeleiding
Cantor

: ds. Erwin de Fouw
: Peter van de Kolk
: Bert Mooiman
: Pauline Doolaard

VOORBEREIDING
Muziek voorafgaand aan de dienst: Deel 1 (zonder tempoaanduiding) uit
het Italiaans Concert BWV 971, J.S. Bach (1735) - piano

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Morgenlied 984

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. (……)
(waarna de gemeente gaat zitten)

Psalm 103: 1 en 3

Kyrie en Gloria
Kyriëgebed
Glorialied: 304, 1, 2 en 3

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 : Exodus 32: 7-14
7
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je
uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8 Nu al zijn ze afgeweken van de
weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt,
hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël,
dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid! 9 De HEER zei verder tegen
Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10 Houd mij niet tegen: mijn
brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten
voortkomen.’ 11 Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen:
‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met
sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12 Wilt u dat de
Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te
storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen”?
Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te
brengen! 13 Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie
u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen
geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik
gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven. 14 Toen zag
de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd
had.

Psalm 119a: 1, 2 en 4

Lezing van het Evangelie: Matteüs 18: 21-35
21
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of
zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot
zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je,
maar tot zeventig maal zeven. 23Daarom is het met het koninkrijk van de
hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn
dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem
die hem tienduizend talent schuldig was. 25Omdat hij niets kon

terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en
kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld
kon worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn
heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles
terugbetalen.”27Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem
de geleende som kwijt. 28Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar
een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij
nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me
schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem:
“Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30Maar hij wilde daar niet van
weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou
hebben afbetaald. 31Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd
was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te
vertellen. 32Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem:
“Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden,
omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden
moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad
met jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de
gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo
zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of
zuster niet van harte vergeeft.’
Uitleg en Verkondiging
Muziek: Deel 2 (Andante) uit het Italiaans Concert BWV 971, J.S. Bach -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 542

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: Deel 3 (Presto) uit het Italiaans Concert
BWV 971, J.S. Bach - piano
Collectedoelen van deze zondag
1. Diaconie: Ghana (KIA)
2. Pastoraat en Eredienst
3. Wijkkas
Zendingsbussen: Centraal Azië: evangelisatie en hulp voor doven.
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 – 20 september 2020 – zal ds. Charlotte van der Leest
voorgaan.
Toelichting diaconale collecte
Kerk in Actie (KIA) ondersteunt de opleiding in Ghana van voorgangers,
kerkelijk werkers en jeugdleiders in dit overwegend Christelijke land.
Van harte aanbevolen!
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
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

