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Viering van de 20e zondag na Pinksteren 

18 oktober 2020 
 

Voorganger   : ds. A. R. de Meij Mecima uit Den Helder 

Ouderling van dienst : Martin Buis 

Muzikale begeleiding : Bert Mooiman,  

Zang     : Pauline Doolaard 



 

VOORBEREIDING 
 

Muziek voorafgaand aan de dienst (op piano): Prelude op. 23 nr. 4 in D 
gr.t., Sergej Rachmaninov (1873-1943). 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied: Psalm 78: 1 en 2 

  
2 Laat ons wat onze vaderen vertelden 
 doorgeven en aan onze kinderen melden. 
 ’t Getuigenis aan Israël geschonken, 
 het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
 het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
 ons en al wie door ons wordt ingewijd. 
 
Bemoediging – 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: Psalm 78: 3 
O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig, 
ontrouw van geest, van harte onstandvastig 
is het geslacht dat zich op U niet richtte, 
dat niet volbracht waartoe Gij het verplichtte, 
uw daden en uw tekenen vergat 
die Gij de vaderen bewezen had. 
 

Gebed om Ontferming 

v. …..inleiding/gebed…… 

 

v. Heer, ontferm U 
g. Heer, ontferm U 
v. Christus, ontferm U 
g. Christus, ontferm U 
v. Heer, ontferm U 
g. Heer, ontferm U 
v. Ere zij God in de hoge 
g. en vrede op aarde 
    voor de mensen van zijn welbehagen 
Glorialied: 150a 

 
2 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

3 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 



 

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
 aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
 Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
 zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 

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: Ezra 3:10-4:5; 4:24-5:5a 
3 10 Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van 
de HEERlegden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op 
met trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich 
op met cimbalen, om deHEER te prijzen volgens de aanwijzingen van 
David, de koning van Israël. 11 Zij dankten en prezen de HEER, en ze 
zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel 
het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de 
fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd. 12 Veel priesters, 
Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden 
gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel 
werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. 13 Juichen en 
huilen waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het 
tot op grote afstand te horen was.  
4 1 De tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde 
ballingen een heiligdom voor de HEER, de God van Israël, aan het bouwen 
waren.2 Zij gingen naar Zerubbabel en de familiehoofden, en zeiden: ‘Wij 
willen meehelpen met de bouw, want ook wij vereren uw God, wij offeren  
al aan hem sinds de dag dat Esarhaddon, de koning van Assyrië, ons 
hierheen heeft gebracht.’3 Zerubbabel en Jesua en de andere 
familiehoofden van Israël antwoordden hun: ‘Wij mogen niet samen met 
u een tempel bouwen voor onze God. Wij alleen zullen die bouwen voor 
de HEER, de God van Israël, want alleen aan ons heeft Cyrus, de koning 
van Perzië, deze opdracht verstrekt.’ 



 

4-5 Vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Perzië, regeerde, tot onder de 
regering van koning Darius, probeerde de bevolking van het land het 
moreel van de Judeeërs te ondermijnen en hen bang te maken, om hen af 
te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om opdat die de 
plannen van de Judeeërs zouden verijdelen.  

4 24 Het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd, en 
daarin kwam geen verandering tot het tweede regeringsjaar van koning 
Darius van Perzië. 

5 1 Toen begonnen de profeten Haggai en Zacharia, de kleinzoon van Iddo, 
in opdracht van de God van Israël te profeteren tegen de Judeeërs die in 
Juda en in Jeruzalem woonden. 2 Daarop hervatten Zerubbabel, de zoon 
van Sealtiël, en Jesua, de zoon van Josadak, de bouw van de tempel van 
God in Jeruzalem. Ze kregen daarbij de steun van Gods profeten. 3Kort 
daarna kwamen Tattenai, de gouverneur van de provincie Trans-Eufraat, 
en Setar-Boznai met hun ambtgenoten naar hen toe, en vroegen: ‘Wie 
heeft u bevel gegeven deze tempel te herbouwen, dit heiligdom te 
voltooien?’ 4 Ook vroegen ze: ‘Hoe heten de mannen die hier aan het 
bouwen zijn?’ 5 Maar hun God waakte over de oudsten  
van de Judeeërs. 

 

Lied: Psalm 134 

 
2 Die in het huis des Heren zijt, 
 zegen zijn naam en majesteit, 
 zing tot zijn eer met luider stem 
 en hef uw handen op naar Hem. 

3 Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
 zegene u zijn heiligheid. 
 Hij die hemel en aarde schiep, 
 Hij is ’t die u bij name riep. 

 

Uitleg en Verkondiging 



 

Lied: 879 

 

 

2 Hoor: dan klinken troostende woorden voor Jeruzalem: 
 ‘Wees niet angstig, Sion, stad van mij, 
 blijf vertrouwen op je redder.’ 
 Refrein 

 

3 God de koning is in je midden, Hij bevrijdt zijn volk. 
 Hij zal naast je zijn, in liefde zwijgen, 
 van vreugde juichen, jij zult zingen: 
 Refrein 

 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
 

Collectedoelen van deze zondag 
1. Diaconie: Straatpastoraat 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Onderhoud kerken en gebouwen 
Zendingsbussen: Syrie (KIA): Bouw de kerk in Syrie weer op 
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 ‘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. 

 
 



 

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 (Gemeente staat) 

Slotlied – Lied 912 

 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
 trouw en vaardig tot uw werk. 
 Maak dat ik mijn voeten zet 
 op de wegen van uw wet. 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
 dat hij U geheiligd zij. 
 Maak mijn hart tot uwe troon, 
 dat uw heilige Geest er woon’ 

 

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
 U, mijn koning, hulde biedt. 
 Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
 dat zij uw getuigen zijn. 

 

6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
 ’k leg voor U haar schatten neer. 
 Neem mijzelf en voor altijd 
 ben ik aan U toegewijd. 

 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
 dat ik niets aan U onthoud. 
 Maak mijn kracht en mijn verstand 
 tot een werktuig in uw hand. 

 

 

Zegen  
 

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 (op piano): Aufschwung (uit: Fantasiestücke 
op. 12), Robert Schumann (1810-1856). 



 

Aanstaande zondag – 25 oktober 2020 – zal ds. Jacob Korf voorgaan. 

 

Toelichting diaconale: De Stichting Straatpastoraat Den Haag heeft ten doel 
om pastorale ondersteuning en geestelijke zorg te bieden aan mensen die op 
straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om 
dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere 
sociaal kwetsbare mensen. 

 

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 naar: 

nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com 
Sociale media Nieuwe Badkapel – Zorgvlietkerk: 
Website: www.nieuwebadkapel.nl  

: @badkapel   www.facebook.com/nieuwebadkapel 
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