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VOORBEREIDING 

 

Muziek 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 
 

Morgenlied – Lied ‘Zoek de stilte en vind de ruimte’, 1 en 2  
Uit Sytze de Vries, ‘Het liefste lied van overzee’ 2, nr. 65; Lewis Folk Melody 
Melodie van Lied 975, ‘Jezus roept hier mensen samen’ 
 
1 Zoek de stilte, vind de ruimte 
In ons overvol bestaan 
waar de hoop een plaats kan vinden,  
wij bevrijd naar binnen gaan: 
wis de chaos en de wirwar, 
wis de ogen om te zien 
wat van waarde is en kostbaar, 
wat tot onze vrede dient. 
 
2 Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimt in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons de moed waar wij te klein zijn,  
geeft geloven doel en zin. 

 
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 van de Zondag – Psalm 67, 1 en 3 
Tekst: Martinus Nijhoff; melodie: Straatsburg 1545/Lyon 1547 

 
 

3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen / wat op aarde leeft. 



 

Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met Kyrië en Gloriahymne – Lied 299e  
Tekst: Sytze de Vries; melodie: Willem Vogel 

 

 



 

 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift  
 

1 Samuel 3, 1-10 
1 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die 
tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2 Op zekere 
nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet 



 

meer zien. 3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van 
God. De godslamp was bijna uitgedoofd. 4 Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ 
antwoordde Samuel. 5 Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me 
toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ 
Toen Samuel weer lag te slapen, 6 riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, 
ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli 
antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ 7 
Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder 
aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. 8 Opnieuw riep de 
HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier 
ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de 
jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt 
geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel 
legde zich weer te slapen, 10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de 
voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw 
dienaar luistert.’ 
 

Lied 317, 1 en 2 

 
 



 

2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

Johannes 1, 35-51 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36 
Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37 De twee 
leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich 
om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ 
zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’ 39 Hij zei: 
‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij 
onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze 
bleven die dag bij hem. 
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd 
waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Vlak daarna kwam hij zijn 
broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat 
is Christus, ‘gezalfde’), 42 en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan 
en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ 
(dat is Petrus, ‘rots’). 
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij 
Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit 
dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen 
hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft 
en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46 
‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar 
kijken,’ zei Filippus. 47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte 
Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48 ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. 
Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de 
vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ 
zei Natanaël. 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de 
vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51 ‘Waarachtig, ik 
verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de 
engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 
 

 



 

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a 

Uitleg en Verkondiging 
 

Samuel Wesley, Lead me Lord 
Lead me Lord,  
lead me in Thy righteousness,  
make Thy way plane before my face. 
For it is Thou, Lord,  
Thou, Lord only  
that makest me dwell in safety 
 
Leid mij, Heer,  
leid m'in uw gerechtigheid.  
Richt uw weg voor mijn aangezicht 
Want slechts door U Heer,  
slechts door U Heer,  
hervind ik de weg naar de zekerheid 

 
GEBEDEN 
 

Gebeden: Voorbeden – stil gebed –Onze Vader  
Acclamatie 

 

 



 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied – Lied 919, 1 en 4 
Tekst: Ad den Besten; melodie: Dresden 1694/Darmstadt 1698 

 
 

4 Christus, stille vaste ster, / o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der / onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, / uw hoog rijk te aanschouwen. 
 

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

 
 



 

Muziek 
 
Collectedoelen 
Na de dienst is er gelegenheid 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. 
3 www.kerkopscheveningen.nl/collecte/. U kunt daar zelf kiezen aan welke 
wijkgemeente u uw collecte geeft en wat de verschillende doelen zijn. 
4 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. 
 

1e collecte Diaconie: Missionair Werk van de Protestantse Kerk 

 
 
 
2e collecte Pastoraat en Eredienst:  

 
 
 
 
 



 

 
3e collecte Onderhoud Nieuwe Badkapel  

 
 
 
Zendingsbussen: Nederland: Agapè - Nederlandse Zending 

 
 
 
 

Afbeelding op de voorkant: Het kind Samuël, Joshua Reynolds (1776) 
 

Aanstaande zondag – 30 januari – zal ds. Dick Schinkelshoek voorgaan. 
 

Toelichting Diaconale collecte: Missionair Werk van de Protestante Kerk 
Het doel is kleine gemeenten een platform te bieden waar zij hun ervaringen 
kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en 
motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn.  
 
Toelichting zendingsbussen: Agapè - Nederlandse zending. 
Agapè is de nieuwe ‘Er is Hoop’-campagne gestart. Deze landelijke campagne 
heeft tot doel om, samen met de kerken in Nederland, de Bijbelse boodschap 
van eeuwige Hoop in Jezus Christus, bekend te maken. 

Het doel van Agapè is dat iedereen de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren 
kennen. Er wordt naar gestreefd van ‘Er is Hoop’ een langlopende nationale 
campagne te maken die ook steeds meer landelijke herkenning zal krijgen 
doordat de boodschap van Hoop steeds vaker op straat en in de media 
terugkomt. 
  



 

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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