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Uitgevoerd wordt de solocantate ‘Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust’ 

(BWV 170) van Johann Sebastian Bach 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Voorganger    ds. Charlotte van der Leest 

Ouderling van dienst  Peter van der Kolk 

Muzikale medewerking  Anne-Marieke Evers (alt) 

Orkest van het Haags Barokgezelschap 

o.l.v. Gilles Michels 

Bert Mooiman (kistorgel, harmonium, 

piano) 



 

VOORBEREIDING 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 
 

J.S. Bach: Duetto in F gr.t. BWV 803 
 

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering (allen staan) 
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 allen gaan zitten) 
 

Psalm van de zondag – Psalm 84: 1 en 3 

 



 

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein. 
 

Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrielied – Lied 301a 

 
 

Glorialied – Lied 413: 1 en 2 
tekst: Ignaz Franz – vert.: Helène Swarth – melodie: Duitsland, einde 18e eeuw 

 



 

2 Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 

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 
 

Matteüs 5, 17-26 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik 
ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 
18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke 
tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar 
een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde 
te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. 
Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de 
hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet 
groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het 
koninkrijk van de hemel niet binnengaan. 
21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen 
moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik 
zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich 
moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal 
zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor 
het vuur van de Gehenna komen te staan. 23 Wanneer je dus je offergave naar 
het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 
24 laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en 
kom daarna je offer brengen. 25 Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je 
tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de 
rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26 Ik verzeker 
je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. 
 



 

Lied 325: 1 en 3 
tekst: Huub Oosterhuis – melodie: Antwerpen 1539 – ‘Ic seg adieu’

 
 
3 Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde, 
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde. 
Het werd zijn liefste gezellin, 
het spreekt Hem moed en liefde in, 
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt, 
zijn naam van deze wereld wijkt. 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Cantate: J.S. Bach, Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, BWV 170 
Vert. Jaap van der Laan 

 



 

1. Aria (alt) 
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust! Dich kann man nicht bei Höllensünden,  
wohl aber Himmelseintracht finden, du stärkst allein die schwache Brust,  
vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust!  
Drum sollen lauter Tugendgaben  in meinem Herzen Wohnung haben.  
 

Zalige rust, geliefde zielerust! Men vindt jou niet bij zonden van de hel, 
maar wel daar waar hemelse harmonie heerst; 
jij alleen maakt het zwakke gemoed krachtig, zalige rust, geliefde zielerust! 
Daarom moeten louter gaven van deugdzaamheid in mijn hart wonen. 
 

2. Recitatief (alt) 
Die Welt, das Sündenhaus, bricht nur in Höllenlieder aus  
und sucht durch Haß und Neid des Satans Bild an sich zu tragen.  
Ihr Mund ist voller Ottergift, der oft die Unschuld tödlich trifft,  
und will allein von Racha, Racha sagen.  
Gerechter Gott, wie weit ist doch der Mensch von dir entfernet;  
du liebst, jedoch sein Mund  macht Fluch und Feindschaft kund  
und will den Nächsten nur mit Füßen treten.  
Ach! diese Schuld ist schwerlich zu verbeten.  
 

De wereld, dat huis van de zonde barst enkel uit in helse liederen 
en streeft ernaar door haat en nijd sprekend op de satan te lijken. 
Haar mond is vol van addergif, dat vaak onschuldigen dodelijk treft 
en alleen ‘racha’ [‘nietsnut’] wil roepen. 
Rechtvaardige God, hoe ver is toch de mens van U vervreemd; 
Gij enkel liefde – maar zijn mond braakt vloeken uit en vijandschap 
en wil de naaste alleen maar vertrappen. 
Ach! wie kan deze schuld met bidden delgen? 
 

3. Aria (alt) 
Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen,  
die dir, mein Gott, so sehr zuwider sein:  
ich zittre recht und fühle tausend Schmerzen, 
wenn sie sich nur an Rach und Haß erfreun.  
Gerechter Gott, was magst du doch gedenken,  
wenn sie allein mit rechten Satansränken  
dein scharfes Strafgebot so frech verlacht!  
Ach! ohne Zweifel hast du so gedacht:  
Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen!  



 

 

Wat heb ik toch verdriet van die verdorven harten, 
die U, mijn God, zozeer mishagen; 
ik huiver heus en ik voel duizend pijnen, 
wanneer zij zich enkel in wraak en haat verlustigen. 
Rechtvaardige God, wat moet er in U omgaan, 
wanneer zij alleen maar met ware satanslisten 
uw strikte geboden zo grof bespotten! 
Ach! ongetwijfeld hebt U gedacht: 
Wat heb ik toch verdriet van die verdorven harten! 
 

4. Recitatief (alt) 
Wer sollte sich demnach wohl hier zu leben wünschen,  
wenn man nur Haß und Ungemach  
vor seine Liebe sieht?  
Doch, weil ich auch den Feind wie meinen besten Freund  
nach Gottes Vorschrift lieben soll, so flieht mein Herze Zorn und Groll  
und wünscht allein bei Gott zu leben, der selbst die Liebe heißt.  
Ach! eintrachtsvoller Geist, wenn wird er dir doch nur sein Himmelszion geben? 
 

Wie zou daarom hier graag leven, 
wanneer je enkel haat en tegenwerking ziet als antwoord op Gods liefde? 
Maar omdat ik ook mijn vijand – als was hij mijn beste vriend – 
naar Gods verordening moet liefhebben ontvlucht mijn hart woede en wrok 
en verlangt alleen bij God te leven, die de Liefde zelve is. 
Ach, ziel, vervuld van harmonie, 
wanneer toch zal Hij jou zijn hemelse Sion geven? 
 

5. Aria (alt) 
Mir ekelt mehr zu leben,  
drum nimm mich, Jesu, hin.  
Mir graut vor allen Sünden,  
laß mich dies Wohnhaus finden,  
wo selbst ich ruhig bin.  
 

Ik walg ervan nog langer te leven, 
neem mij, Jezus, daarom weg. 
Ik gruw van alle zonden, 
laat mij deze woonstee vinden, 
waar ik in rust kan leven. 



 

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 867 (allen staan) 
tekst: George Herbert – vert.: J.W. Schulte Nordholt – melodie: Martin Shaw 

 



 

2 Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
De kerk zingt schoon en luid 
het lied dat niemand stuit, 
het hart is ’t bovenal, 
dat eeuwig zingen zal. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
 

Zegen (allen staan) 
 
U wordt gevraagd te gaan zitten. De coördinatoren geven u aan wanneer en 
hoe u het gebouw kunt verlaten. 
 

L. Vierne (1870-1937): Postlude (uit: 24 Pièces en style libre op. 31) 
 
 
 
Afbeelding op de voorkant: Károly Ferenczy, De Bergrede (1896) 
 
Zoals u begrijpt zijn aan de uitvoering van deze cantate kosten verbonden. 
Daarom doen wij een beroep op u om te helpen deze kosten te dekken. Uw 
giften/bijdragen zijn van harte welkom op rekeningnummer NL66 INGB 
0000300405 t.n.v. Wijkvereniging Nieuwe Badkapel o.v.v. Fonds 
Cantatediensten. 
 
Collectedoelen van deze zondag 
1. Diaconie: Griekenland (Kerk in Actie) 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas 
 

Zendingsbussen november: Stichting ZOA – Hulp, Hoop, Herstel 
 

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 ‘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. 



 

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 – 27 juni – zal Mark van der Laan voorgaan. 
 
Toelichting Diaconale collecte:  
 
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 
(pastoraal spreekuur: iedere dinsdag van 10.00-11.00 uur) 
Mark van der Laan: 06 – 20821982, laan801@gmail.com 
 

Verbondenheid 
Voelt u zich verbonden met de Nieuwe Badkapel en wilt u zich inschrijven? Of 
kunnen wij iets voor u betekenen of u voor ons? Stuur een email naar 
info@nieuwebadkapel.nl met uw verzoek of idee. 
 
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 
 


