Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk
Protestantse Gemeente te Scheveningen

1e Zondag van de Veertigdagentijd, 21 februari 2021
Invocabit (Roept hij Mij aan)
Als je me roept, geef Ik antwoord
Als er gevaar is, ben Ik bij je.
Ik zal je bevrijden, Ik zal je gelukkig maken.
Psalm 91:15 (Bijbel in Gewone Taal)

Voorganger
Ouderling van dienst
Muzikale begeleiding

ds. Rik Radstake
Truus Toxopeus
Bert Mooiman (harmonium, kistorgel, piano)
Gilles Michels (altviool)

VOORBEREIDING
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Muziek: J.S. Bach (1685-1750): Preludium in C gr.t. BWV 870a uit ‘Das
wohltemperierte Klavier’, deel II

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering
Psalm van de zondag in muziek en woord: Psalm 91

Psalm 91 van Gert Bremer, Laat mij maar zingen. Psalmen na geschreven
Ik weet mij geborgen bij de Allerhoogste,
overnacht in de schaduw van de Machtige
en zeg tot de Eeuwige:
‘Mijn schuilhuis ben Jij, mijn vesting,
mijn God, in wie ik mij loslaat’.
Jij zult mij redden uit het net van de vogelvanger,
redden van pest en verderf:
Jouw vleugels om mij heen,
Jouw wieken die mij dragen.
Trouw sla ik als een mantel om mij heen,
een wering die mij beschutting geeft.
Voor nachtelijk onheil ben ik niet bang
en ook niet bij dag voor de pijlen van het kwaad,
niet voor wat dreigt in het donker,
of het noodlot bij klaarlichte dag,
Al vallen er duizend om mij heen
en eens zo veel links en rechts,
mij zal het niet treffen.
Ik hoe maar om mij heen te kijken
om te zien hoe het kwaad wordt afgestraft.
Ja, Jij, Ene, Jij bent mijn schuilhuis!
De Allerhoogste is een muur om mij heen:
niemand doet mij wat
en geen ramp treft mijn huis.
Want engelen heb Jij opgedragen
om mij overal te beschermen.
Die dragen mij op handen
en ik stoot mij nog niet aan een steen.
Ik loop over leeuw en adder,
luipaard en slang vertrap ik onder mijn voeten.
‘Omdat jij mij hoog hebt maak Ik jou vrij,
je hoeft maar te roepen en Ik ben er bij.
In al jouw nood: Ik bij jou.
Ik help je overeind en maak je weer mens.
Overvloedig zullen je dagen dan zijn
en zien zul jij dat ik bevrijd.’

Voorganger:
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,
en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Kyrie
Lied 301a (Instrumentaal)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing Marcus 1:12-15
12Meteen

daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij
in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te
midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
14Nadat

Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij
Gods goede nieuws verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken,
het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede
nieuws.’

Lied 538 : 1 en 2

Uitleg en Verkondiging
Muziek: F. Chopin (1810-1849): Étude in E gr.t. op. 10 no. 3
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 – Lied 976 (gespeeld en gelezen)

Zegen
Muziek:
J.S. Bach: Fuga in C gr.t. BWV 870b uit ‘Das wohltemperierte Klavier II’

Collectedoelen van deze zondag
1. Diaconie: Betheljada
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud Nieuwe Badkapel
4. Zendingsbussen: Stichting Agapè
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 – 28 februari 2021 – zal pastoraal werker Mark van der Laan
voorgaan.

Toelichting diaconale collecte
Stichting Betheljada biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan
kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking door
zowel 24-uurszorg als dagopvang aan te bieden en is op dat gebied een pionier
in Suriname. Zij probeert een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn
van de kinderen en de medewerkers centraal staat. Daarnaast wil Betheljada
door het aanbod aan zorggerelateerde diensten een voorbeeld zijn voor haar
omgeving.
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

