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De tiende zondag na Pinksteren 

Zondag 14 augustus 2022 
 

Voorganger   : ds. Ad van Houwelingen  

Ouderling van dienst : Truus Toxopeus 

Organist    : Bert Mooiman  

 



 

  



 

VOORBEREIDING 

Muziek voorafgaand aan de dienst  
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied 283: 1, 2 en 3  
 

Bemoediging - 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 283: 4 en 5 
 

Gebed om Ontferming 
 
Kyrie en Gloriahymne, Lied 299e (I = vrouwen; II=mannen) 
 
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 
 
Schriftlezing uit de Handelingen der Apostelen: 2: 1 - 13      
 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 



 

verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden 
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit 
ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze 
raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere 
leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 
horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea 
en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en 
de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier 
gevestigd hebben, 11Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – 
wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote 
daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan 
elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden 
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 
Lied 672: 1,2,4 en 6       
 
Schriftlezing uit het Evangelie: Lukas 12: 49 -59    
1249Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik 
graag willen dat het al brandde! 50Ik moet een doop ondergaan, en ik 
word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 51Denken jullie dat ik 
gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik 
kom verdeeldheid brengen. 52Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld 
zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. 53De vader zal tegenover zijn 
zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar 
dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder 
tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar 
schoonmoeder.’54Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien 
opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en 
dat is ook zo. 55En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, 
zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. 56Huichelaars! De 
aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan 
dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? 57Waarom bepalen jullie niet uit 



 

jezelf wat juist is? 58Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge 
autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te 
komen, anders sleept hij je voor de rechter, en de rechter zal je uitleveren 
aan de gerechtsdienaar, en die zal je in de gevangenis gooien. 59Ik zeg je, 
dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.’ 
 
Lofzegging Lied 339a (staande gezongen) 

 

 
Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelmuziek: Matthias Weckmann (1616-1674): Ach wir armen Sünder (3 
variaties) 
 

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. Plaatselijk Jeugdwerk 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Kerk in Actie: Zending (Egypte) 
Zendingsbussen: Marokko: Steun in de rug voor jonge open kerk 
 

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 deze 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 1012: 1, 2, 3, 4 en 5 (allen staan) 
 

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

 
 

 
Muziek na afloop van de dienst 

 

 
 

Afbeelding op de voorkant: Pieter Hoogerwerf - Pinksteren 

Aanstaande zondag – 21 augustus – zal ds. Bert Kuipers  voorgaan.  
 
Toelichting Kerk in Actie Zending (Egypte) 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is de armoede groot. De 
werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. 
BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de 
leefomstandigheden in arme dorpen verbeteren door economische 
ontwikkeling te stimuleren.  
Kijk voor meer informatie eens op de website van Kerk in Actie 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ 
 
Toelichting zendingsbussen  
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-
Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa 
bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook 
komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko 
studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en 
leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt 
hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, 
getraumatiseerd en totaal berooid zijn  www.kerkinactie.nl/kerkmarokko 
 
  



 

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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