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Ouderling van dienst
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: ds. Jan Maasland
: Marcus van Spronsen
: Bert Mooiman

VOORBEREIDING
Muziek voorafgaand aan de dienst
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Lied – Psalm 68: 1 en 3 (allen staan)
Bemoediging - Gebed van toenadering (met Gebedsstilte)
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. Almachtige en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
... gebedsstilte ...
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
Amen.
Lied Psalm 68: 7 en 12
(waarna de gemeente gaat zitten)
Gebed om Ontferming
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrielied – Lied 301a

Glorialied: 304
De kinderen gaan naar hun eigen dienst
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
Eerste Schriftlezing door voorganger: (NBV) Prediker 2, 1 – 11
1Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te
smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel
leegte. 2Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En
waar leidt vreugde toe? 3Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid
van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in
mijn wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat
een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij
doorbrengt onder de hemel.
4Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen
gebouwd en wijngaarden geplant. 5Ik heb tuinen en parken aangelegd en
daarin een keur van vruchtbomen geplant. 6Ik heb waterbekkens gegraven
om een bos met jonge bomen te bevloeien. 7Ik heb slaven en slavinnen
gekocht, en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke
runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem
heeft geregeerd. 8Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld
en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. 9Grootse dingen heb ik
ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. 10Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund,
elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot
naar hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon

voor mijn gezwoeg. 11Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog
eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd
had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het
had geen enkel nut onder de zon.
Lied: 313
Tweede Schriftlezing door lector: (NBV) Lukas 12, 13 – 21
13Iemand

uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij
de erfenis met mij moet delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als
rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15Hij zei tegen hen: ‘Pas op,
hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van
zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16En hij vertelde
hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel
opgebracht, 17en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen
ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal
doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en
goederen kan opslaan, 19en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel
goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en
vermaak je. 20Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven
van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt
opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.’

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen)

Uitleg en Verkondiging
Muziek: W.A. Mozart (1756-1791): Andante in F gr.t. KV 616
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: Effatha
2. Pastoraat en eredienst
3. Onderhoud Nieuwe Badkapel
Zendingsbussen: Pakistan – christelijk onderwijs voor achtergestelde 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 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): 418
Zegen
Besloten met gezamenlijk gezongen ‘Amen’, Lied 431b

Muziek na afloop van de dienst
Aanstaande zondag – 7 augustus 2022 – zal pastoraal werker Mark van der
Laan voorgaan.
Toelichting diaconale collecte: Effatha
De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze
ondersteunt projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een
structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een
communicatieve beperking. De Stichting Vrienden van Effatha werkt vanuit
een christelijke levensvisie.
Toelichting zendingsbussen
Pakistan: Christelijk onderwijs voor achtergestelde kinderen.
In Pakistan leven veel mensen in achterstandswijken rond de grote steden. In
één zo’n wijk in Islamabad wonen 1.000 christelijke families, die door de
overheid en de samenleving genegeerd en achtergesteld worden. Voor de 300
kinderen in deze wijk zet een lokale kerk een kleuterschool op.

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.
Vakanties Mark van der Laan en ds. Van der Leest
Van 18 juli tot 17 augustus is ds. Charlotte van der Leest afwezig in verband
met haar vakantie. Voor pastoralia en andere zaken kunt u zich richten tot
pastoraal werker Mark van der Laan of het scribaat.
Mark van der Laan: 06 – 20821982, laan801@gmail.com
Van 13 augustus tot 5 september is pastoraal werker Mark van der Laan
afwezig in verband met zijn vakantie. Voor pastoralia en andere zaken kunt u
zich richten tot ds. Charlotte van der Leest of het scribaat.
Ds. Charlotte van der Leest: 070 – 3927432, dsvanderleest@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

