Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk
Protestantse Gemeente te Scheveningen

15e zondag na Pinksteren – 18 september 2022
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Was frag ich nach der Welt’ (BWV 94)
van Johann Sebastian Bach
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
M.m.v.

ds. Charlotte van der Leest
Martin Buis
Bert Mooiman
Cantorij Nieuwe Badkapel & orkest van het
Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels.
Solisten: Lauren Armishaw (sopraan), Wies de
Greef (alt), Felipe Gallegos (tenor) en Ronald
Dijkstra (bas).

VOORBEREIDING
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Orgelspel: 'Wo soll ich fliehen hin' BWV 646 van J.S. Bach.
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. (……)
Morgenlied – Lied 282: 1 en 2 (waarna allen gaan zitten)
Tekst: Sytze de Vries; melodie: Christiaan Winter

2 Hier wordt uw woord van kracht, / dat mij herschept en adem geeft,
de ziel wil zijn / van al wat leeft.
Het fluistert in mijn oor / hoe vurig Gij mij wacht.

Gezongen Kyriegebed – Lied 1010: 1 en 4
Tekst: Jan Nooter; melodie: Antwerpen 1539

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Glorialied – Lied 880: 1 en 4
Tekst: Lathryn Galloway – vert. Sylvia Kolthof; melodie: Ian Galloway

4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Moment met de kinderen (Waarna de kinderen 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
Lucas 16, 1-9 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
1

Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een
rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen
verkwistte. 2 De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat
hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer
rentmeester blijven.” 3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen
nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor
bedelen schaam ik me. 4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen
dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen

thuis ontvangen. 5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich.
De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6 “Honderd vaten
olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is
uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7 Daarna vroeg hij aan
de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen
graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak
er tachtig van.” 8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had
gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om
dan de kinderen van het licht. 9 Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van
de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen
wanneer de mammon er niet meer is.

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen)

Uitleg en Verkondiging
Cantate ‘Was frag ich nach der Welt’ (BWV 94), Johann Sebastian Bach
1. Koor
Was frag ich nach der Welt,
und allen ihren Schätzen
wenn ich mich nur an dir,
mein Jesu, kann ergötzen!
Dich hab ich einzig mir
zur Wollust fürgestellt,
du, du bist meine Ruh:
Was frag ich nach der Welt!

Wat zou ik naar de wereld vragen
en naar al haar schatten,
wanneer ik mij alleen in u,
mijn Jezus, kan verlustigen!
Naar u, naar u alleen
gaat mijn verlangen uit,
u, u bent mijn rust:
wat zou ik naar de wereld vragen!

2. Aria (Bas)
Die Welt ist wie ein Rauch und
Schatten
der bald verschwindet und vergeht,
weil sie nur kurze Zeit
besteht.
Wenn aber alles fällt und bricht,
bleibt Jesus meine Zuversicht,
an dem sich meine Seele hält.
Darum: Was frag ich nach
der Welt!

De wereld is als een damp, een
schaduw
die snel wegtrekt en verdwijnt,
omdat ze maar een korte tijd
bestaat.
Maar wanneer alles valt en breekt,
blijft Jezus mijn vertrouwen,
aan wie mijn ziel zich vasthoudt.
Dus: wat zou ik naar de wereld
vragen!

3. Recitatief (Tenor)
Die Welt sucht Ehr und Ruhm
bei hocherhabnen Leuten.
Ein Stolzer baut die prächtigsten
Paläste,
er sucht das höchste Ehrenamt,
er kleidet sich aufs beste in Purpur,
Gold, in Silber, Seid und Samt.
Sein Name soll für allen
in jedem Teil der Welt erschallen.
Sein Hochmuts-Turm
soll durch die Luft bis an die Wolken
dringen,
er trachtet nur nach hohen Dingen
und denkt nicht einmal dran,
wie bald doch diese gleiten.
Oft bläst uns eine schale Luft
den stolzen Leib auf einmal in die
Gruft,
und da verschwindet alle Pracht,
wormit der arme Erdenwurm
hier in der Welt so großen Staat
gemacht.
Ach! solcher eitler Tand
wird weit von mir aus meiner Brust
verbannt.

De wereld zoekt eer en roem
bij hoogverheven personen.
Een trotsaard bouwt de prachtigste
paleizen,
hij streeft naar het hoogste ereambt,
hij kleedt zichzelf zo mooi hij kan
in purper, goud, in zilver, zijde en
fluweel.
Zijn naam moet voor elkeen
en overal ter wereld klinken.
De toren van zijn hoogmoed
moet door de lucht tot aan de wolken
reiken,
hij streeft alleen hoge dingen na
en bedenkt niet eens,
hoe snel die wegglippen.
Vaak blaast een wind van niks
het trotse lijf plotseling het graf in,
en wég is alle pracht
waarmee die arme sterveling, die
worm
hier in de wereld zo heeft gepronkt.
Ach! dat soort waardeloze prullen
zal ik ver van mijn borst
houden.

Dies aber, was mein Herz
vor anderm rühmlich hält,
was Christen wahren Ruhm
und wahre Ehre gibet, und was mein
Geist,
der sich der Eitelkeit entreißt,
anstatt der Pracht und Hoffart liebet,
ist Jesus nur allein,
und dieser solls auch ewig sein.
Gesetzt, dass mich die Welt
darum vor töricht hält:
Was frag ich nach der Welt!

Maar dit, wat mijn hart van hoge
waarde schat, boven al het andere,
wat christenen ware roem verschaft
en echte eer, en wat mijn
geest
(die zich aan ijdelheid ontworstelt)
in plaats van pracht en praal bemint,
is Jezus, hij alleen,
en dat zal eeuwig zijn.
Stel, dat de wereld mij
daarom als dwaas beschouwt:
wat zou ik naar de wereld vragen!

4. Aria (Alt)
Betörte Welt, betörte Welt!
Auch dein Reichtum, Gut und Geld
ist Betrug und falscher Schein.
Du magst den eitlen Mammon zählen,
ich will davor mir Jesum wählen;
Jesus, Jesus soll allein
meiner Seelen Reichtum sein.
Betörte Welt, betörte Welt!

Verblinde wereld, verblinde wereld!
Ook je rijkdom, geld en goed
zijn bedrog en valse schijn.
Jij mag de ijdele Mammon dienen,
ik wil in plaats daarvan voor Jezus
kiezen; Jezus, Jezus, hij alleen
zal voor mijn ziel de rijkdom zijn.
Verblinde wereld, verblinde wereld!

5. Recitatief (Bas)
Die Welt bekümmert sich.
Was muß doch wohl der Kummer
sein?
O Torheit! dieses macht ihr Pein:
im Fall sie wird verachtet.
Welt, schäme dich!
Gott hat dich ja so sehr geliebet,
dass er sein eingebornes Kind
vor deine Sünd zur größten Schmach
um deine Ehre gibet,
und du willst nicht um Jesu willen
leiden?

De wereld is vol zorg.
Wat kan dan toch die zorg
wel zijn?
O dwaasheid! Dit doet haar pijn:
dat zij in haar val wordt veracht.
Wereld, schaam je toch!
God heeft jou zo zeer bemind,
dat hij zijn eniggeboren kind om jouw
zonde aan de diepste smaad heeft
overgegeven – om jou te verhogen!
En jij wilt niet lijden om Jezus’ wil?

Die Traurigkeit der Welt ist niemals
größer,
als wenn man ihr mit List
nach ihren Ehren trachtet.
Es ist ja besser,
ich trage Christi Schmach,
solang es ihm gefällt.
Es ist ja nur ein Leiden dieser Zeit,
ich weiß gewiß, daß mich die Ewigkeit
dafür mit Preis und Ehren krönet;
ob mich die Welt verspottet und
verhöhnet,
ob sie mich gleich verächtlich hält,
wenn mich mein Jesus ehrt:
Was frag ich nach der Welt!

Er is niets treurigers in deze wereld,
dan dat men op slinkse wijze
juist wéreldse eer najaagt.
Dan is het beter dat ik de smaad
van Christus draag
zolang het hem behaagt.
Het is immers slechts een lijden van
déze tijd, ik ben er zeker van dat de
eeuwigheid mij daarvoor kroont met
eer en heerlijkheid; of de wereld mij
nu bespot en hoont,
of mij als verachtelijk beschouwt,
als mijn Jezus mij maar eer bewijst:
wat zou ik naar de wereld vragen!

6. Aria (Tenor)
Die Welt kann ihre Lust und Freud,
das Blendwerk schnöder Eitelkeit,
nicht hoch genug erhöhen.
Sie wühlt, nur gelben Kot zu finden,
gleich einem Maulwurf in den
Gründen
und läßt dafür den Himmel stehen.

De wereld kan haar genot en
genoegen,
die begoocheling van lage leegheid,
niet hoog genoeg verheffen.
Ze woelt, op zoek naar geel slijk,
net als een mol in de grond
en laat daarvoor de hemel staan.

7. Aria (Sopraan)
Es halt es mit der blinden
Welt,
wer nichts auf seine Seele hält,
mir ekelt vor der Erden.
Ich will nur meinen Jesum lieben
und mich in Buß und Glauben üben,
so kann ich reich und selig werden.

Laat híj zich aan de blinde wereld
hechten,
die zich niet druk maakt om zijn ziel,
míj staat de aarde tegen.
Ik wil alleen mijn Jezus minnen,
mij oefenen in boete en geloof;
zo kan ik rijk en zalig worden.

8. Koraal
Was frag ich nach der Welt!
Im Hui muss sie verschwinden,
ihr Ansehn kann durchaus
den blassen Tod nicht binden.
Die Güter müssen fort,
und alle Lust verfällt;
bleibt Jesus nur bei mir:
Was frag ich nach der Welt!

Wat zou ik naar de wereld vragen!
In een zucht zal ze verdwijnen,
haar majesteit kan zeker niet
de bleke dood aan banden leggen.
Haar rijkdom gaat voorbij,
en alle lust vergaat;
als Jezus maar bij mij blijft:
wat zou ik naar de wereld vragen!

Was frag ich nach der Welt!
Mein Jesus ist mein Leben,
mein Schatz, mein Eigentum,
dem ich mich ganz
ergeben,
mein ganzes Himmelreich,
und was mir sonst gefällt.
Drum sag ich noch einmal:
Was frag ich nach der Welt!

Wat zou ik naar de wereld vragen!
Mijn Jezus is mijn leven,
mijn schat, mijn eigendom,
aan wie ik mij geheel heb
overgegeven,
hij is heel mijn hemels koninkrijk,
en alles waar ik verder op ben gesteld.
Daarom zeg ik nog één keer:
Wat zou ik naar de wereld vragen!

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden: Voorbede – Stil Gebed – Onze Vader
Acclamatie

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 – Gevangenenzorg Nederland
2. Pastoraat en Eredienst
3. Wijkkas
4. Fonds cantatediensten (Uw gift t.b.v. de cantatediensten kunt u ook overmaken
op rekeningnummer NL66 INGB 0000300405 t.n.v. Wijkvereniging Nieuwe
Badkapel o.v.v. Fonds Cantatediensten)
Zendingsbussen: Nederland – Zending via Internet
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 volgende 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.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied – Lied 908: 1, 2 en 7 (allen staan)
Tekst: Johann Scheffler – vert. Ad den Besten; melodie: J.B. König? 1738

2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, – o kom dan, kom,
Christus, mijn bruidegom!

7 Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

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

Muziek na afloop van de dienst
Aanstaande zondag – 25 september 2022 – zal ds. Jacob Korf voorgaan.
Toelichting Diaconale collecte - Gevangenenzorg Nederland
In het Nieuwe Testament wordt opdracht gegeven om gevangenen te
bezoeken. “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs
25:36). De medewerkers en vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland geven
hier dagelijks gehoor aan. Zij helpen gevangenen en ex-gedetineerden op weg
naar een toekomst zonder criminaliteit. Een baan, huisvesting, eigenwaarde en
positieve contacten zijn hiervoor ontzettend belangrijk.
Toelichting Zendingsbussen – Nederland: Zending via het Internet.
Meer dan de helft van de wereldbevolking gebruikt het internet. De explosieve
groei van platforms als Facebook, Twitter en Instagram bieden unieke kansen
voor het delen van het Evangelie wereldwijd. Ook in landen waar zending niet
toegestaan is. GlobalRize (www.globalrize.nl) gebruikt deze mogelijkheden om
het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en in contact te komen met
mensen die zoeken naar de zin van het leven.
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
Vredesviering dinsdag 20 september
Op dinsdag 20 september organiseren de gezamenlijke Scheveningse kerken
een vredesviering. Met elkaar bidden we, lezen we uit de Bijbel en horen we
muziek. De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Kerk (Keizerstraat 8) en begint
om 19.30 uur (en duurt tot ongeveer 20.15 uur). Muziek is er van de
Oekraïense zangeres Nataliia Cioban en van het koor Laus Deo onder leiding
van Patrick Hopper. Vanuit alle deelnemende kerken zal één van de
aanwezigen een vredeskaars ontsteken die meegaat naar de eigen kerk. Na
afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
De deelnemende kerken zijn: H. Antonius Abtkerk, Bethelkerk, Ichthuskerk,
Nieuwe Badkapel - Zorgvlietkerk, Oude Kerk, Prinses Julianakerk.
Coventrygebed op vrijdag 23 september
De Scheveningse kerken organiseren deelname aan het Coventrygebed dat op
vrijdag 23 september om 13.15 uur gehouden wordt op het Vredesplein voor
de H. Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat 65A. Men sluit hiermee aan
bij het Coventry-gebed dat in veel steden van Europa op vrijdag wordt
gebeden. Het verbindt de steden waar ooit kerken door bombardementen zijn
verwoest, zoals in Den Haag op 3 maart 1945. Deelnemers uit Scheveningen
wandelen om 12.30 uur vanaf de H. Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233,
gezamenlijk naar de Parkstraat. Leiding van de wandeling is in handen van Rien
de Jonge. Info: jonge43@outlook.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

