Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk
Protestantse Gemeente te Scheveningen

Zacharias en Gabriël in de Tempel.

1e Zondag van Advent
28 November A.D. 2021
Tot U heb ik mijn ziel opgeheven – Psalm 25
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist

: ds. Jacob Korf
: Martin Buis
: Bert Mooiman

VOORBEREIDING
Muziek voorafgaand aan de dienst:
J.S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 654
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Morgenlied – Lied 749: 1

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 25: 1 en 2

2. Here, maak mij uwe wegen // door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen // en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer, // laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer, // ’k blijf U al den dag verwachten.

Gebed om Ontferming
Het gebed wordt beantwoord met Lied 301a:

Lied 441: 6 en 10

10.
Hij zal de wereld richten, // berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten // voor wie hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld // en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen, // uw feest, uw liefdesmaal.

DIENST VAN HET WOORD
Groet
v: De Heer zal bij U zijn!
g: De Heer zal u bewaren!
Moment voor de kinderen en projectlied:
Wij bidden om verhalen
Tekst: Erik Idema
Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’, Liedboek 444

Wij bidden om verhalen
Vol hoop en goede moed.
God laat het licht hier stralen
Hij komt ons tegemoet.
Een boek met mooie woorden
Met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen
Want Hij vergeet ons niet.
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Zacharia 14: 1a, 4 – 9
141Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen.
4Die

dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van
Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar
het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat
van oost naar west.
5
Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens dat zich zal
uitstrekken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in
de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal
verschijnen met alle hemelingen.6Op die dag zal er geen licht zijn; de
hemellichamen verliezen hun glans. 7Op die ene dag, die alleen
de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen
het vallen van de avond zal er weer licht gloren.

8Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen: de ene

helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen,
zowel in de zomer als in de winter.
9En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de
enige God zijn en zijn naam de enige naam.
Psalm 50: 1 en 11

11.
Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid
aan Mij het offer van zijn leven wijdt,
houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan.
Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan.
Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren:
Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

Schriftlezing: Lucas 1: 5 – 25
Aankondiging van de geboorte van Johannes
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias
heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet,
stamde af van Aäron. 6Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden
een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de
Heer. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en
beiden waren al op leeftijd.
8Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te
vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd
Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van
de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl
het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de Heer,
die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok
hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de
engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je
vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes
noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen
zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de
Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de
heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen
uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17 Hij zal voor
Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun
kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo
zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’ 18Zacharias vroeg aan de engel:
‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn
vrouw is al op leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in
Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te
brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die
op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet
kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen
vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij
naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in
het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar

spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug
naar huis. 24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf
maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn
lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet
langer verachten.
Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen)

Lied 323

2. Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.

3. Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.

Uitleg en Verkondiging
Muziek: J.S. Bach: Nun komm‘, der Heiden Heiland BWV 659
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.

Moment om gaven te geven
Tijdens het voorspel op het slotlied is er gelegenheid om 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
1. Diaconie: Nes Ammim

3. Onderhoud Nieuwe Badkapel

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied – Lied 444 (allen staan)

2. Pastoraat en Eredienst

4. Zendingsbussen: Colombia –
opvang kinderen kansarme wijken

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegen
Muziek na afloop van de dienst:
J.S. Bach: Nun komm‘, der Heiden Heiland (in organo pleno) BWV 661
____________________________________________________
Aanstaande zondag – 5 december – zal ds. Charlotte van der Leest voorgaan.
Toelichting diaconale collecte: Nes Ammim
Nes Ammim is een multi-etnisch en multireligieus dorp in West-Galilea. Binnen
dit dorp bevindt zich een oecumenische, internationale gemeenschap van circa
30-40 vrijwilligers. Uitgangspunt is de dialoog tussen joden, christenen en
moslims en tussen Europeanen en Joodse en Palestijnse Israëli’s. De dialoog
wordt bevorderd door samen te werken en te leven. In Nes Ammim zijn zowel
Europese vrijwilligers als lokale Joodse en Palestijnse krachten werkzaam. Ook
heeft Nes Ammim in 2014 nieuwe huizen laten bouwen, om naast de
bestaande vrijwilligersgemeenschap ook een multi-etnische en multireligieuze
wijk op te bouwen, waarin Joden, Palestijnen en andere Israëli’s vreedzaam
zullen samenleven.
Toelichting zendingsbussen: Colombia, opvang kinderen in kansarme wijken
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.

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
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

