Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk
Protestantse Gemeente te Scheveningen

De achtste zondag na Pinksteren
18 juli 2021

Voorganger
Ouderling van dienst
Muzikale begeleiding

: ds. Nel van Dorp
: Martin Buis
: Bert Mooiman

VOORBEREIDING
Muziek voorafgaand aan de dienst
Preludium in c kl.t. BWV 546a (J.S. Bach)
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Lied – 212:1,4,5 (allen staan)

Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Gebed van toenadering
V

G

Gezegende God,
Gij die mensen roept
om elkaar bij te staan
en elkaar lief te hebben,
gun ons een vrede
die alle verstand te boven gaat
in ons huis, de stad, het land.
Bewaar ons voor overmoed,
onverstand en onrecht,
opdat wij leven van uw genade alleen.

(waarna de gemeente gaat zitten)

Zingen: Psalm 27: 1,2

Gebed om Ontferming
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrielied – Lied 301a

Glorialied: 117a

DIENST VAN HET WOORD
Groet
v: De Heer zal bij U zijn!
g: De Heer zal u bewaren!
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Psalm 84
2Hoe

lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
4Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
5Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven. sela
6Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
7Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
8Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.
9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob. sela

10God,

ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
11Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.
12Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
13HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.

Zingen: Lied 313: 1

Uitleg en Verkondiging
Zingen: Lied 695

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Gemeente gaat staan (de kinderen/jeugd komt de kerkzaal binnen)

Slotlied – Lied 315

Zegen
Besloten met gezamenlijk gezongen ‘Amen’, Lied 431b

U wordt gevraagd te gaan zitten. De coördinatoren geven u aan wanneer en
hoe u het gebouw kunt verlaten.

Muziek na afloop van de dienst:
Fuga in c kl.t. BWV 546b (J.S. Bach)
Bij de afbeelding op de voorkant:
Deze schelp heet de Sint Jacobsschelp. Een pelgrim die op weg gaat naar
Santiago de Compastela komt de schelp als symbool steeds weer tegen. Psalm
84 is een pelgrimspsalm, van mensen die op weg zijn in hun leven.
Dienst in kerk bijwonen
Wilt u de volgende keer de dienst (weer) bijwonen dan kunt u zich voor de
eerstvolgende dienst aanmelden tot vrijdag 12.00 uur via de website:
www.nieuwebadkapel.nl
Collectedoelen van deze zondag
1. Diaconie: Prot. Int. Thuisfront / Hulp voor Helden
2. Pastoraat en Eredienst
3. Wijkkas
Zendingsbussen: Centraal Azië – geloven onder druk
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 ‘Appostel’. 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.
Toelichting Diaconale collecte: Hulp voor Helden
Hulp voor Helden stimuleert, initieert en financiert projecten die bijdragen aan
het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront.

Zendingsbussen in juli: Centraal-Azië: Geloven onder druk
In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten
gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. De zendingsbond
wil zich in deze regio inzetten om de jonge en vaak kwetsbare kerk te helpen
met hun diaconale taak en met goede theologische cursussen.
Aanstaande zondag – 25 juli – zal ds. C van der Leest voorgaan.
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.
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
Verbondenheid
Voelt u zich verbonden met de Nieuwe Badkapel en wilt u zich inschrijven? Of
kunnen wij iets voor u betekenen of u voor ons? Stuur een email naar
info@nieuwebadkapel.nl met uw verzoek of idee of spreek ons aan na de
dienst.
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

