
 

         
 

Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk 

Protestantse Gemeente te Scheveningen 
 

 
 

2e Zondag van de Veertigdagentijd, 28 februari 2021  
 

Zondag Reminiscere (gedenk) 

Denk aan uw barmhartigheid, HEER 

Aan uw liefde door de eeuwen heen. 

Psalm 25:6 
 

 

Voorganger   Mark van der Laan 

Ouderling van dienst Marcus van Spronsen 

Muzikale begeleiding Bert Mooiman (harmonium, kistorgel, piano)  

     Gilles Michels (altviool) 



 

VOORBEREIDING 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Muziek:  J.S. Bach: Preludium in d kl.t. BWV 875a (uit ‘Das 
wohltemperierte Klavier‘, deel II) 
 
Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering  
 

Psalm van de zondag in muziek en woord:  
 
Psalm 25: vers 1 [melodie door Bert en Gilles gespeeld] 

 
  



 

Psalm 25 van Huub Oosterhuis, 150 Psalmen vrij 
 

Naar u, Levende,  
klimt mijn ziel.  
 

U vertrouw ik:  
dat Gij zijt.  
 

U verlang ik  
ooit te zien. 
 

Door de nacht heen  
zien uw ogen  
 

mij.  
 

Van mijn ellende  
keer u niet af.  
 

Mijn vertrouwen  
beschaam het niet.  
 

Op u wachtte ik  
levenslang.  
 

Elke dag weer  
zoeken mijn ogen  
 

jou.  
 

Laat je nu vinden  
liefde.  
 

Keer je niet af. 
 

Psalm 25: vers 3 [melodie door Bert en Gilles gespeeld] 

Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 



 

 
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 9: 2-10 
2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een 
hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde 
hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen 
enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen 
verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 
5Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier 
zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een 
voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door 
schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit 
de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8Ze 
keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die 
nog bij hen stond. 9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan 
niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de 
Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter 
harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze 
opstanding uit de dood. 



 

 
Lied 543: 1 en 3 

 
3. 
Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen, 
als licht van eeuwigheid. 
Geen ondergang kan dreigen, 
of heerlijk rijst uw beeld 
en doet ons mee ontstijgen 
in glans die alles heelt. 
 
 



 

Uitleg en Verkondiging 
 

Muziek: J.S. Bach: Von Gott will ich nicht lassen BWV 658 (koraalvoorspel 
voor orgel, uitgevoerd op altviool en kistorgel) 
 
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 974: 1 en 2 

 



 

 
 
2. 
Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 
 
Zegen 
 

Muziek: J.S. Bach: Fuga in d kl.t. BWV 875b (uit ‘Das wohltemperierte 
Klavier‘, deel II) 
 

 

Afbeelding op de voorkant van de liturgie:  
Gedaanteverandering van de Heer – Sieger Köder 
 
Collectedoelen van deze zondag 
1. Diaconie: Ouderenpastoraat Scheveningen 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas 
Zendingsbussen: Stichting Agape 
 

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 – 7 maart – zal onze wijkpredikant ds. Charlotte van der 
Leest voorgaan. 
 

Toelichting Zendingsbussen: Stichting Agape 
Agapè is onderdeel van de internationale beweging Cru. Wereldwijd worden 
christenen in beweging gezet om anderen de liefde van Jezus Christus te laten 
zien. Zie meer op https://agape.nl/ 
 
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 
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