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TWEEDE ZONDAG VAN PASEN ZONDAG 11 APRIL 2021 
 

Voorganger   : Ds. Leo de Leeuw  

Ouderling van dienst : Truus Toxopeus 

Organist/Pianist  : Bert Mooiman   

Cantor    : Gilles Michels (zang, altviool) 



 



 

 

 

VOORBEREIDING 
 

Muziek voorafgaand aan de dienst:  
 
Johann Ludwig Krebs (1713-1780): Praeambulum en koraal ‘Christ lag in 
Todesbanden’ (uit: Clavierübung, deel 1) 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied: Psalm 81: 1, 4 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
Bemoediging en Gebed van toenadering  
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer   
    die hemel en aarde gemaakt heeft 
    die trouw houdt tot in eeuwigheid 
    en niet laat varen het werk van zijn handen  
 
v. Hoor ons aan, eeuwige God, hoor naar ons bidden 
    Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt 
    blijf ons niet verborgen 
    Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf 
    Heer, vergeef ons 
    doe ons herleven, en maakt weer nieuw 
    breng ons weer in het reine met U en met elkaar 
    zegen ons met vrede, laat lichten uw aangezicht. Amen. 
 
 
Lied: Psalm 81 : 5 
 
 

 



 

 
 
Kyriegebed besloten met: 
 
Lied 413 : 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Glorialied: Lied 413 : 1 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Groet   
v: De Heer zal bij U zijn! 
    De Heer zal u bewaren!  
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 

Lezing uit het evangelie: Johannes 20 : 24 - 31 (NBV)  
        
24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus 
kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer 
gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en 
met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 
geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er 
nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 
‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je 
vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet 
langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn 
God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn 
zij die niet zien en toch geloven.’ 
30Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die 
niet in dit boek staan, 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus 
de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn 
naam. 



 

Lied: Lied 620 : 1, 6, 7, 8, 9, 10 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

Uitleg en Verkondiging 
 
 

Lied:  
Lied 169 uit ‘Zingende Gezegend’, André Troost Mel. Lied 968 ‘De ware kerk des Heren’. 

 

1.                                                          2. 

Niet zien toch geloven –   Niet zien en toch geloven : 
O God, als Gij mij helpt   vertrouwend verdergaan, 
dan zal ik U toch loven,   niet horend als een dove, 
hoezeer ik overstelpt             niet ziende, blind voortaan, 
door allerhande plagen,   niet reikend met mijn handen 
door twijfel en verdriet,   naar meer dan Gij mij geeft, 
naar het waarom blijf vragen –  maar wijs door scha en schande 
toch zing ik U dit lied!             geloven dat Gij leeft! 
 
   3. 
   Niet zien en toch geloven - 
   uw dag komt naderbij! 
   De oren van de dove 
   Ontsluit en opent Gij! 
   En al wie in den blinde 
   op U alleen vertrouwt, 
   zal eenmaal ondervinden 
   dat wie gelooft aanschouwt. 



 

   
 

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 634 : 1 , 2 

 



 

 
 

 
 

 
 

Zegen (gemeente staat) 
 
 

Muziek na afloop van de dienst:  
Johann Ludwig Krebs (1713-1780): Praeambulum en koraal ‘Sei Lob und 
Ehr dem höchsten Gut‘ (uit: Clavierübung, deel 1) 

 
 
 
 

 

Collectedoelen van deze zondag 
1.  Diaconie:  Versterk de kerk in het Midden-Oosten (KiA) 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Onderhoud Nieuwe Badkapel 
Zendingsbussen: Indonesië: Kerk versterkt werk en positie boeren 
 

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 – 18 april – zal ds. C. van der Leest voorgaan. 
 
 

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. 
 
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 
 

Afbeelding voorkant: 
Thomas, schilderij Rembrandt van Rhijn, 1634 (Poesjkinmuseum Moskou) 
 
 
 
 
 

 

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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