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VOORBEREIDING
Muziek voorafgaand aan de dienst:
Georg Böhm (1661-1733): Partita (= variaties) over ‘Herr Jesu Christ, dich zu
uns wend’ (melodie lied 209)

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Lied: 209 “Heer Jezus, o gij dageraad”

2. Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

3. totdat met alle eng'len saam
wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’,
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Bemoediging – Gebedsstilte - Gebed van toenadering (allen staan)
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. (……)
(waarna de gemeente gaat zitten)

Psalm van de zondag: psalm 9: 1, 4, 5 en 10

4. God heeft zijn rechtstoel opgericht,
zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

5. Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze Here.

10. O Heer, sta op, toon wie Gij zijt,
richt allen in gerechtigheid
en laat ontsteltenis hen treffen,
dat zij hun sterflijkheid beseffen.

Gebed om ontferming
Kyriegebed

Gloria lied: 103a, 1, 2 en 4, “Loof nu, mijn ziel, de Here”

2. Gij armen en verdrukten,
zie uit naar Hem, die u bevrijdt;
gebeukten en gebukten,
in zijn rijk is gerechtigheid.
Gij die, uzelf tot schade,
des Heren weg verliet,
de Heer is vol genade,
voor eeuwig toornt Hij niet, –
Hij die voor u blijft zorgen,
de zonde van u doet
als de avond van de morgen,
ja, kwaad vergeldt met goed.

4. Maar ’t rijk van Gods genade
staat vast en blijft in eeuwigheid.
Zijn trouw komt hun te stade,
die Hem getrouw zijn toegewijd.
Gij engelen, sterke helden,
die doet zijn heilig woord,
nooit moede ons te melden
al wat gij van Hem hoort, –
loof Hem, – gij zult Hem geven
de lof van ’t gans heelal;
en gij mijn ziel, mijn leven,
loof gij Hem bovenal!

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
Evangelielezing: Mattheüs 25: 31-46
31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van
alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle
volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal
hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de
groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en
neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor
jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst
en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij
op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik
zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen
hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als
vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer
hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe
gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat

jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook de groep aan
zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar
het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik had
honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te
drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en
jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten
mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis,
en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker
jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben,
hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing
te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Lied: 754, “Liefde Gods die elk beminnen”

2. God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in ’s hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Uitleg en Verkondiging
Muziek : Charles-Marie Widor (1844-1937): Andante sostenuto uit Symphonie
gothique op. 70

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 (Gemeente gaat staan)
Moment om gaven te geven
Tijdens het voorspel op het slotlied is er gelegenheid in alle rust uw gaven
digitaal te geven. Dit kan op de volgende manieren:
1 Door gebruik te maken van de QR-code die onder het desbetreffende
collectedoel staat.
2 Door gebruik te maken van 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.
Uiteraard kunt u uw gaven ook neerleggen in de mandjes bij de deur.
Collectedoelen van deze zondag
1. Diaconie: Indonesië (KIA)

2. Pastoraat en Eredienst

3. Wijkkas

Zendingsbussen

Slotlied: 90a, “O, God die droeg ons voorgeslacht”

2. De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

4. En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Zegen (gemeente staat)
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: Charles Wesley (1757-1834): Gavotte
Aanstaande zondag – 21 november 2021 – zal ds. Charlotte van der Leest
voorgaan.
Collectedoelen van deze zondag
Zendingsbussen: Doel van de maand november:
In twee achterstandswijken in de hoofdstad van Colombia, Bogotá, heeft de
kerk opvang geregeld voor kinderen die opgroeien in armoede en slechte
sociale omstandigheden. De kinderen genieten van de verschillende
activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar
ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn.
Toelichting diaconale collecte Indonesië (KIA)
Duurzame landbouw bevorderen.
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De
organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het
inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen
verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun
producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op
demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze
boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn
van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook
kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken
stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen
omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Helpt u mee?
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
Actie Schoenendoos
Samen met de drie andere kerken van de Protestante Gemeente te
Scheveningen doen we mee met de Actie Schoenendoos. In de Nieuwe
Badkapel een bekende actie. Hiervoor kunt u een schoenendoos vullen met
spulletjes voor een kind in armoede. Er staat meer uitgelegd in de folder die u
bij de uitgang kunt pakken. De Scheveningse diaconie betaalt de helft van de
verzendkosten (u hoeft dus maar 2,50 te betalen). U kunt de schoenendozen
tot zondag 14 november inleveren tijdens de kerkdienst. Doe mee en geef een
cadeau van onschatbare waarde!
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
Bij de afbeelding op de voorkant:
Egbert Modderman maakte voor de Martinikerk in Groningen enkele zeer
realistische en eigentijds ogende schilderijen bij de werken van barmhartigheid,
waarvan er zes te vinden zijn in Matteüs 25: 31-46 en in het deutercanonieke
boek Tobit (de doden begraven, Tobit 2: 1-9).
Zie ook: www.egbertmmodderman.nl.
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

