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De zesde zondag van Pasen, 9 Mei A.D. 2021 
Voorganger   : ds. Jacob Korf 

Ouderling van dienst : Truus Toxopeus 

Muzikale begeleiding : Bert Mooiman & Gilles Michels 

 



 

VOORBEREIDING 
 

Muziek: Jules Massenet (1842-1912): Méditation (uit de opera ‘Thaïs’) 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied 791 - Liefde, eenmaal uitgesproken 

 
 

 
 

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering (allen staan) 



 

Psalm 33: 8 - Wij wachten stil op Gods ontferming 
 

 
 
Lied van Ontferming en Glorie:  709 - Nooit lichter ving de lente aan  
N.a.v. de bevrijdingspreek gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op  zondag 9 mei 
1945 door ds. Miskotte met als tekst: Gods vijanden vergaan, Psalm 92 vers 10 
 



 

 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: Johannes 15: 9 – 17 ~ Blijf in mijn Liefde ~ 
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 
10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de 
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen 
zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er 
is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn 



 

vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want 
een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles 
wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben 
niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan 
en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal 
hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 

Lied 656: 3 – Ik ben de wijnstok 

 
 

Uitleg en Verkondiging, tekst:  
Lucas 6: 40 – Een leerling ~ mathètès ~ staat niet boven zijn meester; pas 
als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn 
leermeester 



 

Lied na de verkondiging: 903: 1  
– Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer 

                                                         
 

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 667 – Hij leeft! 

 
 

 
 

Zegen  
 

Muziek: Edvard Grieg (1843-1907): Erotikon op. 43 nr.5  
 

Collectedoelen van deze zondag 
1. Diaconie: Noodhulp Libanon 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Onderhoud kerken en gebouwen 
Zendingsbussen: Slowakije: hart voor de Roma 



 

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. 
 

Op Hemelvaartsdag  – 13 mei – zal ds. Ds. B. Kuipers voorgaan. 
Aanstaande zondag – 16 mei – zal ds. Ds. D. Thijs voorgaan. 
 

Toelichting diaconale collecte 
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste 
terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten 
en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt 
Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een 
opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk 
van hulp en dat maakt hen sterker. 
 

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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