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Een wereld in harmonie

Vijfde zondag van Pasen: Cantate/Zingt
15 mei A.D. 2022
Voorganger
Ouderling van dienst
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: ds. Jacob Korf
: Martin Buis
: Bert Mooiman

Blokfluitisten

: Liesbeth Boertien en Max Nabuurs

VOORBEREIDING
Muziek voorafgaand aan de dienst

Sonate in A, adagio & allegro, Arcangelo Corelli ( 1653 – 1714 )
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Morgenlied 212 (allen staan)
Bemoediging
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

Stilte
Muziek: Engels Nachtegaaltje, Jacob van Eyck ( 1590 – 1657 )
(waarna de gemeente gaat zitten)
Psalm 98: 1 en 3
Gebed om Ontferming
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrielied – Lied 301a

Glorialied 310
Moment met de kinderen
Waarna de kinderen gaan naar hun eigen dienst gaan
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
Schriftlezing (Nieuwe Bijbelvertaling): Handelingen 11: 1 - 18
1De

apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen
Gods woord hadden aanvaard. 2Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken
de Joodse gelovigen hem hierover aan 3en verweten hem dat hij
onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. 4Daarop zette
Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei: 5‘Toen ik in Joppe aan het
bidden was, werd ik gegrepen door een visioen: een voorwerp dat op een
groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak
bij mij. 6Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van
de aarde, en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. 7En ik hoorde een
stem tegen me zeggen: “Ga je gang, Petrus, slacht en eet.” 8Maar ik
antwoordde: “Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets
dat verwerpelijk of onrein is.” 9Maar voor de tweede keer kwam er een stem
uit de hemel: “Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk
beschouwen.” 10Dat gebeurde tot driemaal toe; daarna werd alles weer
omhooggetrokken naar de hemel. 11Precies op dat moment kwamen er bij het
huis waar wij verbleven drie mannen aan; ze waren uit Caesarea naar mij toe
gestuurd. 12De Geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest
gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld, en samen zijn we het huis
binnengegaan van de man die ons had laten komen. 13Hij vertelde ons dat hij in
zijn huis een engel had zien staan, die tegen hem zei: “Stuur iemand naar
Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen. 14Hij zal je vertellen
hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered.” 15Ik was nog maar

nauwelijks begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals
destijds ook op ons. 16Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: “Johannes
doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige
Geest.” 17Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde
geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen
weerhouden?’ 18Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en
loofden ze God met de woorden: ‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans
om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’

Psalm 87
Schriftlezing (Nieuwe Bijbelvertaling): Johannes 13: 31-35
31Toen

hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar
geworden, en door hem de grootheid van God. 32Als Gods grootheid door hem
zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu
onmiddellijk. 33Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen
me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie:
“Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34Ik geef jullie een nieuw
gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn
leerlingen zijn.’

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen)

Lied 636
Uitleg en Verkondiging
Muziek: Sonatina e – moll, largo & vivace, Georg Philipp Telemann

( 1681 – 1767 )
GEBEDEN EN GAVEN
- het intentieboek wordt aangereikt Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
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.

Inzameling van de gaven
Collectedoelen
1. Diaconie – Straatpastoraat
2. Pastoraat en eredienst
3. Onderhoud Nieuwe Badkapel
Zendingsbussen: Syrië: Vakantiebijbelclubs voor Syrische kinderen
U kunt uw gaven in de collectezakken doen, maar het is ook mogelijk uw gaven
op de volgende manieren te geven:
1 Door gebruik te maken van de onderstaande QR-code. Na scannen van de
code kunt u de afzonderlijke doelen kiezen.

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.
Tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit
kindernevendienst en crèche.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied – Lied (allen staan) 754
Zegen
Muziek na afloop van de dienst
Aanstaande zondag – dag maand – zal Bob van Meijeren voorgaan.

Toelichting diaconale collecte – Straatpastoraat
Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan mensen die een groot deel
van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke
opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig
houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om 'hogere' of diepere
vragen van geloof en leven. Daarbij is er respect en aandacht voor mensen
zoals ze zijn en de keuzes die ze maken.
Toelichting zendingsbussen
Syrië: Vakantiebijbelclubs voor Syrische kinderen - In Libanon en Syrië
kampen veel families met financiële problemen vanwege de onstabiele
politieke situatie en hoge werkloosheid. In de zomervakanties is het daarom
voor veel ouders niet mogelijk hun kinderen mee te laten doen aan leuke
activiteiten of om uitjes te betalen. Om hier iets aan te doen organiseert de
Armeense Kerk op zes verschillende plaatsen in Libanon én Syrië gedurende
een aantal weken in de zomer vakantiebijbelclubs voor alle kinderen uit de
omgeving rond de kerk. Vaak wordt een schoolgebouw in de nabije omgeving
voor dit doel gebruikt. Het programma dat aangeboden wordt is gericht op de
fysische, sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Meer dan 1.000
kinderen doen mee aan de vakantiebijbelclubs. Naast sport, spel en ééns in de
week een leuk uitje, horen de kinderen ook Bijbelverhalen en leren ze nieuwe
liedjes aan.
Tweede bijeenkomst Israëlreis op 22 mei
De gemeentereis naar het Heilige Land vindt D.V. van 8-19 maart 2023 plaats;
er zijn inmiddels zestien aanmeldingen, acht gemeenteleden hebben interesse
(minimumaantal is 20, maximum 30). Het plan is: twee dagen in de Negevwoestijn, vier in Jeruzalem (+ excursie naar Bethlehem), twee in Jericho en drie
aan het Meer van Galilea (+ Nazareth). Na de dienst en het koffiedrinken op
zondag 22 mei vatten we samen wat we in april hebben verteld en lichten we
onze reisplannen nader toe. Vanaf september willen we enkele
voorbereidingsbijeenkomsten organiseren. -Michael en Gonny Elias-Smeets

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

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

