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Viering van de Heilige Doop
10 oktober 2021 – 20e zondag na Pinksteren

In deze dienst wordt Hugo Polder gedoopt

Voorganger   ds. Charlotte van der Leest
Ouderling van dienst Peter van der Kolk
Organist Bert Mooiman



VOORBEREIDING

Muziek voorafgaand aan de dienst:
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Allegro con brio uit Sonate in Bes
gr.t. op. 65 nr. 4.

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen

Morgenlied – Lied 216 (allen staan)
Tekst: Eleanor Farjeon – vert. Andries Govaart; melodie: Keltische volksmelodie

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

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. (….)



Psalm 150 (waarna allen gaan zitten)
Tekst: Martinus Nijhoff; melodie: Genève 1562

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.



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

Glorialied – Lied 704: 1
tekst: Martin Rinckart – vert.: Jan Wit – melodie: Johann Crüger



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

Exodus 13, 17-22
17 Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de
weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste
route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze
wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. 18 Daarom liet hij het volk
een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken.
De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken.
19 Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de
Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen doen. ‘God zal zich jullie
lot aantrekken,’ had hij gezegd, ‘en dan moeten jullie mijn lichaam van hier
met je meenemen.’
20 Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan
de rand van de woestijn. 21 De HEER ging voor hen uit om hun de weg te
wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo
konden ze dag en nacht verder trekken. 22 Overdag ging de wolkkolom het
volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil.



Antwoordpsalm – Psalm 80: 1

Johannes 8, 12-20 (Nieuwe Bijbelvertaling)
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie
mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u
getuigt over uzelf.’ 14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch
is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben
en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe
ga. 15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand.
16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik
niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. 17 In uw wet
staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18 Wel, ik
getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’
19 Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch mij, noch mijn Vader,’
antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’ 20 Dit zei
hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep
hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.



Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (allen staan)

Uitleg en Verkondiging

Lied 600: 1, 3 en 5
Tekst: Sytze de Vries; melodie: Willem Vogel

3 Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!



5 Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

DE HEILIGE DOOP

Inleiding op de viering van de doop

Dooplied ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ (gemeente staat)
Tekst: Hanna Lam; melodie: Wim ter Burg

Tijdens dit lied wordt Hugo Polder binnengedragen, begeleid door de kinderen
uit de crèche

Presentatie
Door zijn ouders wordt ten doop gehouden: Hugo Polder

Doopgebed



Geloofsbelijdenis: Lied 340b (gemeente staat)
Tekst: Apostolische Geloofsbelijdenis; melodie: Paul van Westering.



Gemeente blijft staan



Geloften
v: Gemeente, wilt u Hugo
naar uw vermogen
helpen groeien in dit geloof
en wilt u hem helpen
Christus na te volgen?
g: Ja, dat willen wij (waarna gemeente gaat zitten)

Doop en handoplegging

Ontsteken doopkaars en aanbieden van de kinderbijbel

Verwelkoming (gemeente staat)
v.: Gemeente, draag Hugo
die gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
g.: Welkom!
Welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Lied 354 (waarna de gemeente gaat zitten)
Tekst: Hanna Lam; melodie: Wim ter Burg



2 Jij weet nog niet wat leven is, / wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja, / van ondergang en gloria.
Refr.: O Heer, bevestig ons bestaan, / noem ons bij onze naam.

3 Je huilt nog van verwondering, / maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water van die diepe zee / geeft jou een taal, een teken mee.
Refr.: O Heer, bevestig ons bestaan, / noem ons bij onze naam.

4 Dit teken is een heilgeheim: / God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent, / omdat Hij je bij name kent.
Refr.: O Heer, bevestig ons bestaan, / noem ons bij onze naam.

5 Zo komt jouw leven aan het licht, / zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt / en jou tot bondgenoot gemaakt.
Refr.: O Heer, bevestig ons bestaan, / noem ons bij onze naam.

GEBEDEN EN GAVEN

U kunt na afloop van de dienst bij de uitgang uw gaven in de daarvoor
bestemde mandjes leggen. Hieronder staan de verschillende
bestemmingen.

Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Gezongen Onze Vader
Acclamatie

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

Slotlied – Lied 675 (allen staan)



2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Tekst Lied 675: Muus Jacobse; melodie: Giovanni Gastoldi

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

Muziek na afloop van de dienst:
Felix Mendelssohn Bartholdy: Allegro maestoso e vivace uit Sonate op. 65
nr.  4.

Collectedoelen van deze zondag
1. Diaconie: ZOA – van noodhulp naar wederopbouw
2. Pastoraat en Eredienst
3. Wijkkas
Zendingsbussen: Nederland – Stichting Micha Nederland

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 – 17 oktober – zal ds. Jacob Korf voorgaan.

Zendingsbussen in oktober: Nederland – Stichting Micha Nederland
Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt,
inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze
wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en
gedreven door de profeet Micha.

Toelichting diaconale collecte
ZOA – van noodhulp naar wederopbouw. Een ramp overkomt je, net als een
oorlog. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op de andere dag sta je met
lege handen, ben je alles kwijt. In deze moeilijke periode willen we naast
mensen staan. In ons werk weten we ons geïnspireerd door het christelijk
geloof. Wij zijn er van overtuigd dat elk leven telt. En dat elk mens geschapen
is naar het beeld van God. Daarom helpen we mensen in crisisgebieden met
eerste levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En blijven we trouw
tijdens het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk,
onderwijs en goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer zo wordt als het ooit
was. En misschien zelfs wel beter.

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


