Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk
Protestantse Gemeente te Scheveningen

Viering van de eerste zondag na Epifanie
De doop van de Heer
10 januari 2021
Voorganger
Ouderling van dienst
Muzikale begeleiding

: ds. A. R. de Meij Mecima uit Den Helder
: Truus Toxopeus
: Bert Mooiman, cantor Pauline Doolaard

VOORBEREIDING
Muziek voorafgaand aan de dienst:
Christ unser Herr zum Jordan kam BuxWV 180 (D. Buxtehude, 1637-1707)

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Lied – Psalm 100: 1 en 2

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering
Lied – Psalm 100: 3 en 4
3. Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn
Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Gebed om Ontferming

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn
trouw.

Glorialied 526: 1, 2 en 4

2. Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

4. Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

DIENST VAN HET WOORD
Groet
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Marcus 1:1-11
1
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2 Het staat
geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij
zal een weg voor je banen. 3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de
weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!” 4 Dit gebeurde toen
Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te
laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te
verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten
zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden
beleden. 6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een
leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7 Hij
verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs
niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn
sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie
dopen met de heilige Geest.’ 9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in
Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op
het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk
een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Lied 523:

2. Christus trok als eerste
door de doodsjordaan,
wat als scheiding heerste
kan niet meer bestaan.
refrein

Uitleg en Verkondiging
Lied 356

3. Christus staat als eerste
voor Gods aangezicht,
waar de doodsnacht heerste
wenkt en lacht het licht.
refrein

2. O God die uit het water,
de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered
en alles was weer goed:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
refrein

3. O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
Refrein

4. O God die uit het water
van de Jordaan
de vreemdeling Naäman
herboren op deed staan:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
refrein

5. O God die in het water,
de zee verstoord,
de dwaze vluchteling Jona
bewaard hebt voor uw woord:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
refrein

6. O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
refrein

7. O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.
refrein

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.

Collectedoelen:
1. Diaconie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten(KiA)
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud Nieuwe Badkapel
Zendingsbussen: Rwanda: bijbels onderwijs op scholen

ZENDING EN ZEGEN
Voorafgaand aan slotlied:
Christ unser Herr zum Jordan kam BWV 685 (J.S. Bach, 1685-1750)
Slotlied – Lied 522: 1, 2 en 3

2. Dit is Gods wil; het water is
niet water slechts, is leven.
Zo zegt ons het getuigenis
door woord en Geest gegeven.
Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon,
mijn lam, mijn welgevallen,
een mensenwoord, een mensenloon,
de waarheid voor ons allen,
diep in ons hart geschreven.

3. Zo teder als een mens kan zijn,
zo staat de Zoon des mensen,
de Zoon van God hier jong en rein,
ons bidden en ons wensen
vervullend met aanwezigheid.
Een stem, een duif daalt neder.
O heilige Drievuldigheid,
op aarde schoon en teder,
o God aan ons gegeven.

Zegen
Muziek na afloop van de dienst
Uit Concerto BWV 973 naar A.Vivaldi’s vioolconcert in G gr.t. op. 7 no. 8: deel 1
(zonder tempo-aanduiding) (J.S. Bach)

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.

Toelichting diaconale collecte: Versterk de kerk in het Midden-Oosten (KIA).
Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. Deze kerken, in het gebied
waar het christendom ooit begon, hebben ons gebed en onze steun hard
nodig.

Aanstaande zondag – 17 januari 2021 – gezamenlijke oecumenische dienst van
de Antonis Abt, Bethelkerk en Nieuwe Badkapel (online).
Voorgangers: ds. Charlotte van der Leest (liturg), ds. Gerco Lock (liturg) en
pastor Jan Eijken (prediking).

Actie Kerkbalans
Denkt u nog aan de Actie Kerkbalans? Indienen is nog mogelijk,
graag vóór 13 januari 2021. Hartelijke dank!

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

