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 2e Zondag van Advent 

4 december 2022  

2e zondag van Advent: Populus Sion (Volk van Sion)  

 
Voorganger   : ds. Mark van der Laan 

Ouderling van dienst : Arjen Lakerveld  

Organist    : Bert Mooiman  



 

VOORBEREIDING 
 

Muziek voorafgaand aan de dienst  
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied – (allen staan) 72: 1 en 4 
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 

Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 

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. (……)  
 

Lied  72: 6 en 7 
Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 



 

de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 

Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 

(waarna de gemeente gaat zitten)  
 
Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrielied – Lied 301a 

 
Lied 452: 1, 2 en 3 
 
Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 

Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld, 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 



 

 
O hemellichaam Jezus, 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 
 
Moment met de kinderen en projectlied 

 

Refrein:  

 
tweede zondag (Ruth): 

Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 

waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 

Zo spreekt de hemel met haar stem 

en het wordt feest in Betlehem. 

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 (Nieuwe Bijbelvertaling) Jesaja 11: 1-10  
Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï 
1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 
een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2De geest van de HEER zal op hem rusten: 
een geest van wijsheid en inzicht, 
een geest van kracht en verstandig beleid, 
een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 
3Hij ademt ontzag voor de HEER; 
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, 
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, 
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 
5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen 
en trouw als een gordel om zijn heupen. 
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
7Een koe en een beer grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw en een rund eten beide stro. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de HEER vervult de aarde, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt. 



 

10Op die dag zal de telg van Isaï 
als een vaandel voor alle volken staan. 
Dan zullen de volken hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

 
Lied 772: 1, 2, 3 en 4 
1 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 
hoe Gods nieuwe wereld zal zijn. 
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres, 
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam, 
de wolf legt zich neer naast het lam. 
 

2 Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 
de volkeren leven in vrede. 
De aarde is vol van de kennis van God, 
zo vol als met water de zee, de zee, 
zo vol als met water de zee. 
 

3 Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt, 
en ouders en kinderen strijden. 
De aarde is ziek door de schuld van uw volk, 
en de doornstruik verovert het land, het land, 
de doornstruik verovert het land. 
 

4 God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt, 
maak een einde aan onrecht en pijn. 
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht, 
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn, 
uw volk gelukkig kan zijn. 
 
Schriftlezing (Nieuwe Bijbelvertaling) Matteüs  3: 1-12  
1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij 
verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3Dit 
was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem 
in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn 
paden.”’ 4Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren 
gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit 
heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, 6en 



 

ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden 
beleden.7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop 
afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat 
je veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng liever vruchten voort die een 
nieuw leven waardig zijn, 9 
en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want 
ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10De 
bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht 
draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11 
Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt 
iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen 
voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12hij 
houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de 
schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 
 

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen) 

 
 

Lied na de lofzegging: 439: 1, 2 en 4 
 
1 Verwacht de komst des 
Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

 
2 Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 



 

4 O Jezus, maak mij arme 
in deze heilige tijd 
uit goedheid en erbarmen 
zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan uw stal, 
dit hart uw kribbe wezen, 
opdat nu en na dezen 
ik U lofzingen zal. 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Muziek Max Reger (1873-1916): Nun komm, der Heiden Heiland op. 67 nr. 
29 
 

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 
 
Muziek tijdens collecte: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Nun komm, 
der Heiden Heiland BWV 659 



 

Collectedoelen 
1. Kerk in het Midden Oosten 
2. Pastoraat en Eredienst  
3. Onderhoud NBK 
Zendingsbussen:  Zambia: Betrokken predikanten opleiden 
 

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) 442: 1 en 2 
1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans 
doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst 
verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

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

 
 



 

Muziek na afloop van de dienst 

 

Aanstaande zondag – 11 december 2022 – zal wijkpredikant ds. Charlotte van 
der Leest voorgaan.  
 

Toelichting diaconale collecte: Kerk in het Midden Oosten  
De kerk in het Midden-Oosten bevindt zich in zwaar weer. In Noord-Irak, in 
Syrië en in Libanon knaagt zelfs bij christenen de vraag of er nog een toekomst 
voor hen is. Zij die in geloof daarop ja zeggen, verdienen onze steun. 
 

Toelichting zendingsbussen: Zambia: Betrokken predikanten opleiden  
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die 
gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De 
theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief 
goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een 
waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel 
aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, 
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering. 
 

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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