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1e Zondag van Advent 

27 november 2022  

Zondag Levavi  

 

Voorganger   : dr. Gerlof Bosma  

Ouderling van dienst : Truus Toxopeus 

Organist    : Stephen Kavelaar 

 



 

VOORBEREIDING 

 
Muziek voorafgaand aan de dienst  
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied – Psalm 25: 1 & 2 (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 – Psalm 25: 3 

 
Gebed om Ontferming 

Het gebed wordt beantwoord met het Kyrielied – Lied 301a 

 
 
 

Lied 342 

 
Moment met de kinderen, adventskaars en projectlied 



 

 
 

Tekst: Erik Idema 
Melodie couplet en refrein: Liedboek 469 
 

Refrein:  

 
  

eerste zondag (Batseba): 
Een buurvrouw in de koningsstad 
heeft moeite en verdriet gehad. 
Zij wordt de moeder van een zoon 
die voorbestemd is voor de troon. 
 

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 

 
Lied  – Psalm 122: 1 

 

Schriftlezing  Jesaja 2: 1-5 
1 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag 
over Juda en Jeruzalem.  
2Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal 
staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.  
Alle volken zullen daar samenstromen, 
3 machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, 
over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
5Nakomelingen van Jakob, kom mee, 
laten wij leven in het licht van de HEER. 
 
Lied  – Psalm 122: 2  
 

Schriftlezing - Romeinen 13: 8-14 

 
 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, 
heeft de wet vervuld. 9Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, 
steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle 
andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf.’ 10 Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet 
vindt zijn vervulling in de liefde. 11 U kent de huidige tijd: het moment is 
gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons 



 

meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12De nacht loopt ten einde, de 
dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de 
duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13Laten we 
daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- 
en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 
Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw 
aardse natuur met haar begeerten. 
 
Lied – Psalm 122: 3 

 
Schriftlezing - Mattheüs 24: 32-44 
32Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook 
weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 34Ik 
verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer 
al die dingen gebeuren. 35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 
woorden verdwijnen nooit. 36Niemand weet wanneer die dag en dat 
moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, 
alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal 
het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38Want zoals men in de dagen 
voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag 
waarop Noach de ark binnenging, 39 en niemand wist wat er gebeuren zou, 
totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer 
de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, 
van wie de een zal worden meegenomen en de ander chtergelaten. 41Van 
twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene 
worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus 
waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.                
43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht 
de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis 
hebben laten inbreken. 44Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de 
Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. 
 

 

 

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen) 



 

 
 
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. Diaconie: Alg. Vluchtelingenwerk (UNHCR) 

2. Pastoraat en Eredienst 

3. Onderhoud NBK 

Zendingsbussen: Egypte: Leiderschapstraining voor jonge Christenen 
  

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 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 751: 1, 2 & 5 (allen staan) 

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

 
 

Muziek na afloop van de dienst 



 

 

 

Afbeelding op de voorkant van de liturgie:  
 'Laten wij zwaarden omsmeden in ploegscharen' van Yevgeny Vuchetich.  
 
 

Aanstaande zondag – dag maand – zal ds. Mark van der Laan voorgaan, 
pastoraal werker van onze gemeente en wijkpredikant van de Maranathakerk.  
 
Toelichting diaconale collecte  
UNHCR is de VN-Vluchtelingenorganisatie  en leidt de noodhulp voor 
vluchtelingen tijdens een vluchtelingencrisis. UNHCR zorgt ervoor dat 
vluchtelingen opvang en bescherming krijgen en coördineert noodhulp aan 
vluchtelingen in de regio van conflictgebieden. 
 

Toelichting Zendingsbussen – Egypte: Leiderschapstrainingen voor jonge 
Christenen. Voor jonge christenen in het Midden-Oosten valt het niet altijd 
mee om handen en voeten te geven aan hun geloof, zeker ook omdat de 
meeste mensen om hen heen moslim zijn. Om hen toe te rusten wordt er ieder 
jaar een zomerschool georganiseerd, juist ook voor jongeren uit de 20 
gemeenten die extra worden ondersteund in hun missionaire groei. 
 

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: 06-81105923, dsvanderleest@nieuwebadkapel.nl 
(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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