
         
 

Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk 

Protestantse Gemeente te Scheveningen 
 

 
 

3e zondag van Advent – Zondag Gaudete (Verheugt u!) 

11 december 2022 

Uitgevoerd wordt de cantate ‘Unser Mund sei voll Lachens’ 

(BWV 110) van Johann Sebastian Bach 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger   ds. Charlotte van der Leest 

Ouderling van dienst Martin Buis 

Organist    Bert Mooiman  

M.m.v. Koor en orkest van het Haags Barokgezelschap 

o.l.v. Gilles Michels. Solisten: Linde Schinkel 

(sopraan), Anne-Marieke Evers (alt), Felipe 

Gallegos (tenor) en Berend Eijkhout (bas). 



VOORBEREIDING 
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 
 

J.S. Bach: Trio super ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr‘ BWV 664 
 

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. (……)  
 

Morgenlied – Lied 466: 1 en 2 (waarna allen gaan zitten) 
Tekst: Willem Barnard, naar ‘Veni, veni Emmanuel!’; mel.: Frankrijk 15e eeuw? 

 
 

2 O kom, die Heer en meester zijt, / verschijn ons toch in majesteit! 
Verlichte wolk en lopend vuur, / zo waart Gij eens op aarde hier. 
O kom, o kom, Emmanuël! / Verblijd uw volk, uw Israël! 



 

Gebed om ontferming  
Het gebed wordt beantwoord met Lied 301a:  

  
 

Adventslied 433: 1, 2 en 5  
Tekst: Martin Luther-vert. Jan Willem Schulte Nordholt; melodie: Erfurt 1524 

 
 

2 Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneschijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held. 
 

5 Uw kribbe blinkt in de nacht  
met een ongekende pracht.  
Het geloof leeft in dat licht  
waarvoor al het duister zwicht. 



 

Moment met de kinderen, Adventskaars en projectlied  
Tekst: Erik Idema; melodie: Leipzig 1539 (naar Lied 469) 

 

 
derde zondag (Rachab): 
Een vrouw die mensen schuilen laat 
waardoor Gods toekomst verder gaat. 
Haar moed loopt als een rode draad 
door het verhaal van goed en kwaad. 
 

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 
 

Lucas 2, 1-14 (Nieuwe Bijbel Vertaling) 
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het 
rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens 
het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten 
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.  



 

4-5 Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze 
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
gastenverblijf. 
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden 
de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en 
werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig 
schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11 vandaag is in 
de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor 
jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een 
groot hemels leger dat God prees met de woorden: 
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ 
 

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen) 

 

 

Uitleg en Verkondiging 
 

 



 

Cantate ‘Unser Mund sei voll Lachens’ (BWV 110), J.S. Bach 
Vertaling: Leo de Leeuw 
 

1 Koor 
‘Unser Mund sei voll  
Lachens 
und unsre Zunge voll Rühmens. 
Denn der Herr hat 
Großes an uns getan. 
 

Moge onze mond vervuld zijn met 
lachen 
en onze tong met gejuich. 
Want de Heer heeft  
grote dingen aan ons gedaan.

2 Aria (tenor) 
Ihr Gedanken und ihr Sinnen, 
schwinget euch anitzt von hinnen, 
steiget schleunig himmelan 
und bedenkt, was Gott getan! 
  Er wird Mensch, und dies allein, 
  daß wir Himmels Kinder sein. 
 

Gedachten en zinnen, 
vlieg hier nu weg 
en stijg snel ten hemel 
en bedenk wat God gedaan heeft! 
Hij wordt mens en dat alleen 
opdat wij kinderen van de hemel 
kunnen zijn. 

 

3 Recitatief (bas) 
‘Dir, Herr, ist niemand gleich. 
Du bist groß und dein Name ist groß 
und kannsts mit der Tat beweisen.’ 
 

Aan u, Heer, is niemand gelijk. 
U bent groot en uw naam is groot, 
u kunt dat met uw daden bewijzen. 

4 Aria (alt) 
Ach Herr, was ist ein Menschenkind, 
daß du sein Heil so schmerzlich 
suchest? 
Ein Wurm, den du verfluchest, 
wenn Höll und Satan um ihn sind; 
  doch auch dein Sohn, den Seel und 
Geist 
  aus Liebe seinen Erben heißt. 
 

Ach Heer, wat is een mensenkind 
dat u zijn heil zo smartelijk  
zoekt? 
Een worm die u vervloekt 
als hel en satan om hem heen zijn: 
maar ook uw Zoon, die ziel  
en geest 
uit liefde zijn erfgenaam noemt. 

5 Aria / duet (sopraan, tenor) 
‘Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen!’ 
 

Ere zij God in de hoge 
en vrede op aarde 
en in de mensen een welbehagen! 



 

6 Aria (bas) 
Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder, 
und singt dergleichen Freudenlieder, 
die unserm Gott gefällig sein. 
  Und ihr, ihr andachtsvollen Saiten, 
  sollt ihm ein solches Lob bereiten, 
  dabei sich Herz und Geist erfreun. 
 

Ontwaakt, aderen en ledematen 
en zingt die vreugdeliederen 
die onze God welgevallig zijn. 
En jullie, eerbiedige snaren, 
moeten hem die lof bereiden 
die hart en geest blij maken. 

7 Koraal  
Alleluja! Gelobt sei Gott, 
singen wir all aus unsers Herzens 
Grunde. 
Denn Gott hat heut gemacht solch 
Freud, 
die wir vergessen solln zu keiner 
Stunde. 

Halleluja! Geloofd zij God, 
zingen wij allen uit de grond  
van ons hart. 
Want God heeft ons heden een 
vreugde bereid 
die wij geen moment mogen  
vergeten.

 

Libretto: Georg Christian Lehms 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden: Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader (Lied 369b) 
Acclamatie 

 

 
 

Lied 369b 
Muziek: Willem Vogel 

 



 

 

 
 

Inzameling van de gaven 
Collectedoelen 
1. Diaconie – Binnenlands diaconaat (Kerk in Actie)  
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas 

 
 

4. Fonds cantatediensten (Uw gift t.b.v. de  
cantatediensten kunt u ook overmaken op  
rekeningnummer NL66 INGB 0000300405 t.n.v.  
Wijkvereniging Nieuwe Badkapel  
o.v.v. Fonds Cantatediensten)  

 
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 bovenstaande 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 444: 1, 2 en 4 (allen staan) 
Tekst: Johannes Riemens sr.; melodie: Melchior Vulpius 

 
 
 

2 De duisternis gaat wijken  
van de eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht. 
 

4 De zonne, voor wier stralen  
het nachtelijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 



 

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

 
 

Muziek 
 

Afbeelding op de voorkant van de liturgie: William-Adolphe Bouguereau, Song 
of the Angels (1881) 
 

Aanstaande zondag – 18 december 2022 – zal ds. Dick Schinkelshoek voorgaan. 
 

Stilteruimte 
Achterin de kerk bevindt zich de stilteruimte van de Nieuwe Badkapel (bij 
binnenkomst de rechterhoekkamer). Dit is een ruimte om rust te vinden, om stil 
te staan bij dierbaren of bij het eigen leven, en een ruimte voor gebed. In deze 
ruimte is er ook de mogelijkheid een kaars te ontsteken en gedachten of 
gebeden te schrijven in het gedachtenboek.  
 

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) 
Ds. Mark van der Laan: 06 – 20821982, laan801@gmail.com 

mailto:nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com
mailto: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 
 

http://www.nieuwebadkapel.nl/orgel
mailto:nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com
http://www.nieuwebadkapel.nl/

