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Muzikale begeleiding Bert Mooiman (harmonium, kistorgel, piano) 
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VOORBEREIDING 

 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Muziek: D. Scarlatti (1685-1757): Sonata in d kl.t. K 64 ('Gavota': Allegro) 
 

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering  
 

Psalm van de zondag in woord en muziek: Psalm 25 
 

Psalm 25a, 1 

 
 
 



 

Psalm 25, 10-16  
(uit: Sytze de Vries, ‘Bij gelegenheid (III). Omgang met de Psalmen’) 
 

Hij zal komen langs de wegen 
van genegenheid en trouw. 
Hij zal komen en er zijn 
voor wie Hem zijn toegedaan 
en zich houden aan zijn woord. 
 

Waar ik zelf mij schuldig maakte 
en mijn gang ging zonder U: 
om uw naam wil mij vergeven! 
 

Wie Hem kent en Hem eerbiedigt 
vindt zijn weg voorgoed begaanbaar. 
En het hart raakt vol van geluk: 
aan zijn kinderen de toekomst, 
heel de aarde als een thuis. 
 

Wie Hem kent en hem eerbiedigt 
zal Hem vinden en ontmoeten: 
die zal Hij door zijn verbond 
tot zijn eigen vrienden maken. 
 

Steeds weer zoeken Hem mijn ogen. 
Want als ik ben vastgelopen 
dan zet Hij mij weer recht-op. 
 

Psalm 25a, 2 
2 Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 

 



 

Kyriegebed – Lied 281: 1, 2 en 3 
Laten wij God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld: 

 
 

2 Wanneer het donker ons verrast,  
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 

3 Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Johannes 2, 13-22 
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar 
trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, 
en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en 
joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld 
van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de 
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn 
Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht 
voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt 
u bewijzen dat u dit mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel 
maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft 
de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie 
dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22 Na 



 

zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd 
had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. 
 

Lied 834: 1 en 2 

 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Muziek: D. Scarlatti: Sonata in g kl.t. K 102 (Allegro) 
 
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 542: 1, 2 en 3 

 
 

2 Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 

3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 

Zegen 
 

Muziek: D. Scarlatti: Sonata in D gr.t. K 29 (Presto) 
 
 
 
 

Afbeelding op de voorkant van de liturgie: Nicolas Colombel (1644-1717), 
Christus verjaagt de geldwisselaars uit de tempel  
 

 
 
 



 

Collectedoelen van deze zondag 
1. Diaconie: Vluchtelingen Werk Nederland 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Voorjaarszendingscollecte Kerk in Actie: Theologisch onderwijs in het 

Midden-Oosten 
Zendingsbussen: Algerije, theologische opleiding 
 

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 ‘Apostel’. 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 – 14 maart – vindt de jaarlijkse ‘Populierdienst’ plaats; een 
wereldmuziekdienst in samenwerking met leerlingen en docenten van  
Christelijk College De Populier. Voorgangers: ds. Charlotte van der Leest (liturg) 
& Bart Verbaan (overdenking). 
 

Toelichting Zendingscollecte:  Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten  
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen 
relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben 
vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit 
opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 
Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk 
in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en 
missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om 
hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het 
Midden-Oosten! 
Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van 
Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet.  
 

 
 
 



 

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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