Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk
Protestantse Gemeente te Scheveningen

Jona, KU Leuven

13e zondag van de zomer, 15e na Trinitatis
12 september 2021
Voorganger
Ouderling van dienst
Muzikale begeleiding

: ds. Jan Maasland
: Martin Buis
: Bert Mooiman

VOORBEREIDING
Muziek voorafgaand aan de dienst:
J.S. Bach (1685-1750): Toccata en fuga in d kl.t. BWV 565

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Lied – Psalm 100 vers 1 en 2 (Gemeente staat)

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
v. Laten wij stil worden voor God…

Gebed van toenadering
(waarna de gemeente gaat zitten)
Lied: Psalm 100 vers 3 en 4

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

Glorialied Lied 304

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 : Jona 2
1De

HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten
zat Jona in de buik van de vis. 2Toen begon hij in de buik van de vis tot de
HEER, zijn God, te bidden:
3‘In mijn nood roep ik de HEER aan
en hij antwoordt mij.
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –
u hoort mijn stem!
4U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Door kolkend water ben ik omgeven,
zwaar slaan uw golven over mij heen.
5Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.
Maar eens zal ik opnieuw
uw heilige tempel aanschouwen.
6Het water stijgt tot aan mijn lippen,
muren van water storten op mij neer,
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.
7Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,
o HEER, mijn God!
8Nu mijn levensadem mij verlaat
roep ik u aan, HEER,
en mijn gebed komt tot u
in uw heilige tempel.
9Zij die armzalige afgoden vereren,
verlaten u, trouwe God.
10Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!’
11Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land.

Lied 869 vers 1 en 2

Uitleg en Verkondiging
Muziek na de verkondiging
L. Vierne (1870-1937): Lied (uit: 24 Pièces en style libre)

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.
Gemeente gaat staan (de kinderen/jeugd komt de kerkzaal binnen)

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied – Lied 315 vers 1, 2 en 3

Zegen
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:
Improvisatie
Bij de afbeelding op de voorkant:
(Commentaar ds. Jan Maasland) De afbeelding van Jona bezie ik met een
serieuze knipoog: Jona wordt afgebeeld als een priester. Hij heeft de handen
omhoog geheven: Hij lóóft de HEER – of roept hij om hulp?! Dat laatste zou –
gelet op zijn situatie in het ingewand van de vis – ook heel goed mogelijk zijn!
Voor mij staat dit beeld voor de trouw (de volharding) van God als het gaat om
de volvoering van zijn plan tot redding van de wereld. Daar is Jona – hoewel
eerst onwillig – een dienaar en getuige van!
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: Ghana KIA
2. Pastoraat en Eredienst
3. Wijkkas
Zendingsbussen: Frankrijk: Klein, maar present!

Toelichting Zendingsbussen
Frankrijk: Klein, maar present!
Kleine christelijke gemeenten in Zuid-Frankrijk willen present zijn en Jezus’
liefde laten zien. Ze zoeken manieren om vanuit het Evangelie interesse te
tonen voor mensen om hen heen die extra aandacht nodig hebben. Ze staan
hen met raad en daad terzijde, bieden voedselhulp, kleding of dragen iets bij
aan hun huisvesting.
Toelichting diaconale collecte:
In Ghana leven ruim 25.000 kinderen op straat in de hoofdstad Accra. De
Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van
tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40
meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een
praktische vak in tien maanden tijd: naaien, sieraden maken, kappersvak. Een
deel van de meisjes keert terug naar het geboortedorp om een nieuw bestaan
op te bouwen.
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.
Aanstaande zondag – 19 september 2021 – zal ds. Charlotte van der Leest
voorgaan in een Cantatedienst.
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

