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VOORBEREIDING 

 
J.S. Bach: Preludium en fuga in d kl.t. BWV 539 ('Vioolfuga')  
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 
 

Psalm van de Zondag – Psalm 139: 1 en 10 (allen staan) 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt; melodie: Genève 1551 
 

 
 
10 O God, hoe diep verwonderd ga  
ik uw volmaakte wijsheid na. 
Hoe schoon is alles wat Gij doet.  
Hoe kostelijk in overvloed 
zijn uw onpeilbare gedachten,  
ik overdenk die al mijn nachten. 
 

 
 



 

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering  
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. (….)  
 

Morgenlied – Lied 282: 1 en 2 (waarna allen gaan zitten) 
Tekst: Sytze de Vries; melodie: Christiaan Winter 

 
 
2 Hier wordt uw woord van kracht, 
dat mij herschept en adem geeft, 
de ziel wil zijn  
van al wat leeft. 
Het fluistert in mijn oor 
hoe vurig Gij mij wacht. 
 

 



 

Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met Kyrië en Gloriahymne – Lied 299e (I= 
vrouwen; II = mannen) Tekst: Sytze de Vries; melodie: Willem Vogel 

 



 

 

 
 

 
 



 

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  
 

Johannes 8, 1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. 
Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen 
brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel 
betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, 
deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt 
ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden 
ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus 
bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, 
richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een 
steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze 
dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten 
hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en 
vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ 
zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet 
meer.’ 
 

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (allen staan) 

 



 

Lied 858: 1 en 2  
Tekst: Carl P. Daw – vert.: Ria Borkent; melodie: Hal. H. Hopson 

 
 

2 Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Lied 834: 1,2 en 3  
Tekst: Johann Friedrich Ruopp – vert.: Ad den Besten; melodie:  
Nürnberg 1676/1854 

 



 

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. 
 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Gezongen Onze Vader (Lied 369b) 
Acclamatie 

 

 
 

Lied 369b 

 



 

 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied – Lied 712: 1, 3 en 4 (allen staan) 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt; melodie: William Crowfoot 
 

 
 

3 De honger gaat de wereld rond, 
wij danken God voor overvloed. 
O geef, Heer, dat de hand toch doet 
wat wordt beleden met de mond, 
 

 



 

4 en niet meer neemt, maar voluit geeft 
aan alle mensen in de nood, 
zoals Gijzelf u in de dood 
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft. 
 

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

 
 

Muziek:  Improvisatie 
 
 

Afbeelding op de voorkant: Rembrandt van Rijn, Christus en de overspelige 
vrouw (1644) 
 
 
 

Collectedoelen van deze zondag 
1. Diaconie: Gevangenzorg Nederland 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas  
Zendingsbussen: Frankrijk: Klein, maar present! 
 

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 – 3 oktober – zal ds. Dirk Jan Thijs voorgaan. 
 

  



 

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. 
 
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 
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