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VOORBEREIDING 

Muziek voor de dienst: J.S. Bach: Fantasia en fuga in c kl.t. BWV 537 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 
 

Psalm van de Zondag – Psalm 92: 1 en 2 (allen staan) 
Tekst: Willem Barnard; melodie: Genève 1562 

 
 

2 Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 
 



 

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. (….)  
 

Morgenlied – Lied 276: 1 en 2 (waarna allen gaan zitten) 
Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Valerius’ Gedenckclanck 1626  

 
 

2 Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord. 



 

Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met Kyrië en Gloriahymne – Lied 299e (I= 
vrouwen; II = mannen) Tekst: Sytze de Vries; melodie: Willem Vogel 

 



 

 

 
 

 
 



 

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  
 

Johannes 6, 1-15 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het 

Meer van Tiberias genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat 

ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus ging de 

berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het Joodse 

pesachfeest. 5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem 

toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze 

mensen te eten te geven?’ 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, 

want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs 

tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje 

brood te geven.’ 8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, 

zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar 

wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 10 Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan 

zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer 

vijfduizend mannen. 11 Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en 

verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel 

als ze wilden. 12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 

‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13 

Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de 

vijf gerstebroden die men had gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken 

dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de 

wereld zou komen.’ 15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te 

gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op 

de berg, alleen. 

 
 



 

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (allen staan) 

 

Uitleg en Verkondiging 
 

Lied 836: 1, 3 en 5 
Tekst: John Greenleaf Whittier – vert.: Jan Willem Schulte Nordholt; melodie: 
Charles Hubert H. Parry 

 



 

3 O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 
 

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart, 
o stille stem in ’t hart. 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Gezongen Onze Vader (Lied 369b) 
Acclamatie 

 

 
 

Lied 369b 

 



 

 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied – Lied 981: 1, 3 en 5 (allen staan) 
Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Tera de Marez Oyens 

 
 
3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 

5 Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 



 

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

 
 

U wordt gevraagd te gaan zitten. De coördinatoren geven u aan wanneer en 
hoe u het gebouw kunt verlaten. 
 

Muziek na de dienst: J.S. Bach: Deel 1 uit Concerto in G gr.t. BWV 592 
 

Afbeelding op de voorkant: Abraham Bloemaert, de wonderbaarlijke spijziging 
(1628) 
 

Collectedoelen van deze zondag 

1. Diaconie: Dorcas: Dit is een christelijke noodhulporganisatie die bij acute 
rampen noodhulp verlenen 

2. Pastoraat en Eredienst 
3. Onderhoud Nieuwe Badkapel 
Zendingsbussen: Centraal Azië – geloven onder druk 
 

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 – 1 augustus – zal ds. Wilna Steenbergen voorgaan. 
 

Zendingsbussen in juli: Centraal-Azië: Geloven onder druk 
In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten 
gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. De zendingsbond 
wil zich in deze regio inzetten om de jonge en vaak kwetsbare kerk te helpen 
met hun diaconale taak en met goede theologische cursussen. 



 

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 of spreek ons aan na de 
dienst. 
 

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 
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