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Vijfde zondag van Pasen – Cantate (zingt)
2 mei 2021

Voorganger
Ouderling van dienst
Muzikale begeleiding

ds. Charlotte van der Leest
Peter van der Kolk
Bert Mooiman (harmonium, kistorgel, piano)
Pauline Doolaard (zang)

VOORBEREIDING
Muziek
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen
Morgenlied – Lied 216

Tekst: Eleanor Farjeon – vert.: Andries Govaart
melodie: Keltische volksmelodie

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering

Psalm van de zondag – Psalm 98, 1

Gebed om ontferming
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrie 301a

Glorielied – Lied 655: 1 en 2 (Cantate)
Tekst: Willem Barnard; melodie: Frits Mehrtens

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Johannes 15, 1-8
1

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan
mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt
snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat
ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan
de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen
vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar
zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een
wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur
gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal
zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Lied 656: 1 en 3 (Lied van de wijnstok)
Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Bernard Huijbers

3 Laat dan mijn woorden
uw waarheid en uw leven zijn;
blijf in mijn liefde,
zoals Ik in de Vader blijf –
Gij zult vol vreugde zijn. –
Bid om de geest,
om het brood en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.

Uitleg en Verkondiging
Lied 817

Tekst: Susan Palo Cherwien – vert.: Andries Govaart;
melodie: Robert Buckley Farlee

2 De zomergloed van jeugd en kracht
brengt opstand, twijfel, tranennacht Toch rijpt de oogst, een overvloed,
door Christus’ regen rijk gevoed.

4 Het is zijn tijd, de winter komt,
we keren weer tot onze grond.
In Christus zijn wij, onze ziel
krijgt vleugels, vindt de bron opnieuw.

3 De najaarskou, de jeugd gevlucht,
de takken dragen rijpe vrucht;
ons warmt nu Christus’ levensstroom
en maakt ons lief en wijs en schoon.

5 O, Christus, wijnstok, levensbron
dank, dat Gij U met ons verbond.
Maak ons door woord en waterstroom
weer vruchten van uw levensboom.

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
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.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied – Lied 977: 1 en 3

Tekst: Paul Gerhardt – vert.: Ad den Besten; melodie: Wittenberg 1560

3 En vogels, waar men hoort of ziet, –
de leeuwerik zingt het hoogste lied,
de zwaluw voedt haar jongen.
De bronnen ruisen overal, –
loof Hem, in wie u eens voor al
het leven is ontsprongen.

Zegen

Lied 708

Tekst: Philips Marnix van Sint Aldegonde; melodie: 16e eeuw / Valerius’
Nederlantsche Gedenck-clanck 1628 / bewerkt

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
Muziek

Afbeelding op de voorkant van de liturgie: Sculptuur Paul Granlund bij Joh 15,5
(Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken)
Collectedoelen van deze zondag
1. Diaconie: Zuid Afrika (Kerk in Actie)
2. Pastoraat en Eredienst
3. Wijkkas
Zendingsbussen: Slowakije – hart voor de Roma
Uw bijdrage kunt u op de volgende manieren geven:
1. www.kerkopscheveningen.nl/collecte/. U kunt daar zelf kiezen aan welke
wijkgemeente u uw collecte geeft en wat de verschillende doelen zijn.
2. De collecte-app ‘Apostel’. 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.
3. Door uw gift over te maken via de bank. Via rekeningnummer NL 36 RABO
037 372 86 70 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Scheveningen. Vermeld er
alstublieft duidelijk bij voor welk doel én welke wijkgemeente de collecte of de
gift bedoeld is.
Aanstaande zondag – 9 mei – zal ds. Jacob Korf voorgaan.
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.
Contactgegevens predikant en pastoraal werker
Ds. Charlotte van der Leest: 070 – 3927432, dsvanderleest@gmail.com
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

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

‘Jezus Christus de wijnpers’ – glasicoon; volkskunst uit Oltenië,
zuidwest Roemenië (ca. 1850)

