
         
 

Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk 

Protestantse Gemeente te Scheveningen 
 

 
 

Zeventiende zondag na Pinksteren 

27 september 2020 
 

Voorganger   : ds. Charlotte van der Leest 

Ouderling van dienst : Niels Rijke 

Muzikale begeleiding : Bert Mooiman (kistorgel, harmonium, 
piano), Wendeline van Houten (sopraan), Inga 
Schneider (alt), Diederik Rooker (tenor), 
Hidde Kleikamp (bas), Gilles Michels (muzikale 
leiding)  



VOORBEREIDING 
 

Muziek voorafgaand aan de dienst 
Felix Mendelssohn Bartholdy: Lied ohne Worte op 30 nr. 1 (1835) 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 
 

Psalm van de zondag: Psalm 121: 1 en 4 met keervers Lied 711b 
Keervers  

 
 

 
 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, / Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. / Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,  / in eeuwigheid bewaren.   
Keervers  



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 282: 1 en 2 

 
 

2. Hier wordt uw woord van kracht, 
dat mij herschept en adem geeft, 
de ziel wil zijn  
van al wat leeft. 
Het fluistert in mijn oor 
hoe vurig Gij mij wacht. 
 

Gebed om Ontferming  
  



Het gebed wordt beantwoord met het Kyrie van Josef Gabriel 
Rheinberger (uit: Missa in G  op. 151) 
Glorialied: Lied 704: 1 en 3 

 
 

3. Lof, eer en prijs zij God / die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest / moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, / gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, / de toekomst is zijn rijk. 
 

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 21, 23-32 (Nieuwe Bijbelvertaling)  
23 Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de 
hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: ‘Op 
grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die 
bevoegdheid gegeven?’ 24 Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag 
stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke 
bevoegdheid ik die dingen doe. 25 In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam 
die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden met elkaar en zeiden: 
‘Als we zeggen: “Van de hemel,” dan zal hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u 
hem dan niet geloofd?” 26 Maar als we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we 
het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet.’ 27 Dus 
gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan 
zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 
28 Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: 
“Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 29 De zoon antwoordde: “Ik 
wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog. 30 Tegen de ander zei de 
man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. 31 Wie van 
de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop 
zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het 
binnengaan van het koninkrijk van God. 32 Want Johannes koos de weg van de 
gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en 
de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog 
willen geloven. 
 

Lied 992 

 
  



2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 

3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 
 

4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Muziek: Motet van Mendelssohn, 'Herr, sei gnädig' 
Heer, wees ons genadig. En vervul ons met Uw Geest. 
Heer, wees genadig; en schrijf Uw gebod in ons hart, Heer, hoor ons! 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

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



ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied – Lied 418: 1, 2 en 3 (allen staan) 

 
 

2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

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

Muziek  
Felix Mendelssohn Bartholdy: Lied ohne Worte op 19 nr. 3, ‘Jägerlied’ (1832) 
 

Afbeelding op de voorkant: De Parabel van de Twee Zonen, Andrei Mironov  
 

Collectedoelen van deze zondag 
1. Diaconie: Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden 

vervolgd of verdrukt. Kijk voor meer informatie op https://www.opendoors.nl/ 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas 
Zendingsbussen: Centraal Azië, evangelisatie en hulp aan doven 
Uw bijdrage kunt u op de volgende manieren geven:  

https://www.opendoors.nl/


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 ‘Appostel’. 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 – 4 oktober – zal ds. Jan Maasland voorgaan. 
 

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. 
 

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 
 

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 
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