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VOORBEREIDING 
 

Muziek voorafgaand aan de dienst  
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied – Lied 217 : 1 en 3  (allen staan)  
 
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. (……)  
 

(waarna de gemeente gaat zitten)  
 

Lied 217: 4 en 5  
 
Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrielied – Lied 301a 

 
 
Glorialied 654 : 1, 5 en 6 

 
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 
 
Schriftlezing  Genesis 32 : 1 – 22 (vertaling SHA/AvN) door voorganger 
1Laban stond op, vroeg in de morgen, hij kuste zijn zonen en zijn dochters, 
en zegende hen. Laban ging en keerde terug naar zijn plaats.2Jakob ging zijn 
weg en boden Gods ontmoetten hem. 3Jakob zei, zodra hij hen zag: 
Dit is een leger van God! Hij riep de naam van die plaats: Machanaïm 
(dubbelleger). 4Jakob zond boden voor zijn aangezicht uit naar Esau, zijn 
broeder, naar het land Seïr, het veld van Edom. 5Hij gaf hun de opdracht: 
Zo zullen jullie zeggen tot mijn heer, tot Esau: ‘Zo zegt je dienstknecht Jakob: 
Bij Laban verbleef ik als vreemdeling, ik kwam er niet weg tot nu toe. 
6Ik verkreeg os en ezel, kleinvee, dienstknecht en dienstmaagd. Ik laat het 
melden aan mijn heer, om genade te vinden in je ogen!’ 7De boden keerden 
terug naar Jakob en zeiden: Wij kwamen bij jouw broeder, bij Esau. Hij is al op 
weg naar jou toe, vierhonderd man met hem mee. 8Jakob werd zeer bevreesd, 
het benauwde hem. Hij verdeelde het volk dat bij hem was, het kleinvee, het 
grootvee en de kamelen in twee legers. 9Hij zei: Als Esau op het ene leger 
afkomt en het verslaat, kan het andere leger ontkomen. 
10Jakob zei: God van mijn vader Abraham God van mijn vader Isaak JHWH 
die tot mij zei: ‘Keer terug naar je land, naar waar je verwekt bent. Ik zal jou 
goed doen.’ 11te klein ben ik voor alle trouw en getrouwheid die Gij uw 
dienstknecht hebt bewezen. Alleen met mijn staf trok ik hier over de Jordaan 
en nu ben ik twee legers geworden. 12Red mij toch uit de hand van mijn 
broeder, uit de hand van Esau! Want ik ben bevreesd voor hem dat hij zal 
komen en mij verslaan moeder en zonen samen. 13Gij hebt gezegd ‘Ik zal jou 
goed doen, ja goed. Ik zal je nazaten maken als de zandkorrels aan de zee 
die niet geteld kunnen worden, zoveel.’ 14Die nacht overnachtte hij daar 
en van wat hij eigenhandig had verworven nam hij een deel als geschenk voor 
Esau, zijn broeder: 15tweehonderd geiten en twintig bokken tweehonderd 
ooien en twintig rammen 16dertig zogende kamelen en haar jongen veertig 
koeien en tien stieren twintig ezelinnen en tien ezelhengsten. 17Hij gaf ze in de 
hand van zijn dienstknechten, kudde voor kudde. Hij zei tot zijn dienst-



 

knechten: Trek over, voor mijn aangezicht uit en zorg voor afstand tussen de 
ene kudde en de andere kudde. 18Aan de eerste gaf hij de opdracht: Als Esau, 
mijn broeder, jou ontmoet en jou vraagt: ‘Van wie ben jij, waar ga je heen 
en van wie is dat daar voor je aangezicht?’ 19Dan zeg je: ‘Van je dienstkecht, 
van Jakob. Als een geschenk is dit gezonden voor mijn heer, voor Esau.  
Zie: hijzelf komt achter ons aan.’ 20En ook aan de tweede en derde gaf hij deze 
opdracht en ook aan allen die achter de kudden gingen: Naar dit woord zullen 
jullie spreken tot Esau als jullie hem vinden. 21Ook jullie zullen zeggen: ‘Zie, je 
dienstknecht Jakob komt achter ons aan.’ Hij zei namelijk bij zichzelf: Ik wil zijn 
aangezicht bedekken/verzoenen met het geschenk dat voor mijn aangezicht 
uit gaat. Daarna zal ik zijn aangezicht zien: misschien heft hij mijn aangezicht 
op! 22Zo trok het geschenk voor zijn aangezicht uit. Hijzelf overnachtte die 
nacht daar waar zij legerden. 

 
Lied 991 : 1, 2, 3 en 4 
 
Schriftlezing Genesis 32 : 23 – 33 : 4 (vert. SHA/AvN) door voorganger 
23Hij stond op in die nacht,  nam zijn twee vrouwen, zijn beide dienstmaagden 
en zijn elf kinderen en trok de overtrekplaats van de Jabbok over.24Hij nam hen 
en liet hen de beek overtrekken; zo liet hij overtrekken wat hij had.25En Jakob 
bleef alleen achter. En een man worstelde met hem tot het opgaan van het 
morgenrood. 26Toen hij zag, dat hij niet de overhand kreeg over hem 
raakte hij zijn heupgewricht. Zo werd Jakobs heup ontwricht terwijl hij met 
hem worstelde. 27Hij zei: Laat mij gaan, want het morgenrood is opgegaan. 
Maar hij zei: Ik laat je niet gaan tenzij je mij zegent. 28Hij zei tot hem: Wat is je 
naam? Hij zei: Jakob! 29Hij zei: Jouw naam zal niet langer Jakob geroepen 
worden, maar Israël (Godsstrijder) want je hebt gestreden met God en met 
mensen en je hebt de overhand gekregen. 30Jakob vroeg en zei: Maak mij toch 
jouw naam bekend! Hij zei: Waarom vraag je naar mijn naam? En hij zegende 
hem daar. 31Jakob riep de naam van die plaats: Pniël (aangezicht Gods)! 
Voorwaar, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is 
gered. 32En de zon lichtte over hem op, toen hij bij Pniël was overgetrokken. 
Hij was mank aan zijn heup. 33Daarom eten de zonen van Israël de spier niet 
die op het heupgewricht ligt, tot de dag van vandaag want hij raakte Jakobs 
heupgewricht, de spier. 
33:1En Jakob hief zijn ogen op en zag: en zie: Ezau kwam en vierhonderd man 
bij zich! 2De dienstmaagden en hun kinderen plaatste hij voorop. Lea en haar 



 

kinderen daarachter Rachel en Jozef achteraan. 3Zelf trok hij voor hun 
aangezicht uit. Hij boog zich zevenmaal ter aarde tot hij zijn broeder naderde. 
4Esau rende hem tegemoet en omarmde hem hij viel hem om de hals en kuste 
hem. En zij weenden. 
 

Lied 991 : 5, 6 en 7 
 
Uitleg en Verkondiging 
 

Muziek  
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

- het intentieboek wordt aangereikt - 
 

Gebeden: Voorbeden – 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. Kerk in Israël (KIA) 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas 
Zendingsbussen: Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen. 



 

 
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 362 
 

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

 
 

Muziek na afloop van de dienst  
 

 

Aanstaande zondag – 9 oktober 2022 – zal wijkpredikant ds. Charlotte van der 
Leest voorgaan.  
 



 

Toelichting diaconale collecte: Kerk en Israël 
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken 
samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met 
het volk Israël,                                                                                                         de 
oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de 
diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling 
wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het 
jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop 
toegerust.   
 

Toelichting zendingsbussen:  Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen. 
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is 
een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk 
door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri 
Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en 
schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel. Voorgangers in de 
Golf worden getraind in storytelling, een succesvolle interactieve 
bijbelvertelmethode. 
 

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 
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