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VOORBEREIDING 

Muziek voorafgaand aan de dienst: C.Ph.E. Bach (1714-1788): Allegro uit 
Orgelsonate 4 in F gr.t. Wq.70/3;  
 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied 276: 1, 2 (allen staan)  
 
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. (……)  
 
 

Lied 276: 3 (waarna de gemeente gaat zitten) 
 
Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrielied – Lied 301a 

 
 
Glorialied Lied 89: 1, 2, 4, 5 
 
Moment met de kinderen  
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 
 

Schriftlezing Jesaja 65: 1-9 (Nieuwe Bijbelvertaling)  
651Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, 
en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. 
Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik:  
‘Hier ben ik, hier ben ik.’ 
2Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, 
dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. 
3Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw: 
ze ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van 
aardewerk, 4ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, 
ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat. 
5Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, kom niet dichterbij, want wij zijn te heilig 
voor u.’ Ze prikkelen mij als rook in mijn neus, ze zijn als een vuur dat de 
hele dag brandt.  
6Hier voor mij ligt wat er geschreven staat; ik zal niet rusten tot ik alles 
heb vergolden. Ik zal jullie je wandaden terugbetalen 
7en die van je voorouders erbij – zegt de HEER; 
ook zij hebben wierook gebrand op de bergen en mij gehoond op de 
heuvels. Ik heb hun loon van tevoren bepaald, ze krijgen het allemaal 
terug. 
8Dit zegt de HEER: Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: 
‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’ 
Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen, ik zal niet alles vernietigen. 
9Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van 
mijn bergland; mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen, 
mijn dienaren zullen zich daar vestigen. 

 
 

Lied 944: 1, 2, 3, 4 
 



 

Schriftlezing Lucas 8: 26-39 (Nieuwe Bijbelvertaling)  
26Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover 
Galilea ligt. 27Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man 
tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd 
geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 
28Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: 
‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik 
smeek je, doe me geen pijn!’ 29Jezus stond namelijk op het punt de 
onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al 
heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan 
handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd 
hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30Jezus vroeg hem: 
‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel 
demonen in hem. 31Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de 
onderwereld te gaan. 32Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote 
kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te 
staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33Toen ze 
uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde 
de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34Toen de 
varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad 
en in de dorpen wat er was gebeurd. 35Vele mensen gingen op weg om 
met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus 
kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren 
weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en 
toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36Degenen die alles 
gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37En de hele 
mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te 
verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte 
in de boot om terug te gaan. 38De man bij wie de demonen waren 
weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij 
stuurde hem weg met de woorden: 39‘Ga terug naar huis en vertel alles 
wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad 
bekend wat Jezus voor hem had gedaan. 
 
 
 



 

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen) 
 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
 
 

Lied 816: 1, 2, 3, 4 
 
 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

- het intentieboek wordt aangereikt - 
 
 

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. 
 

Inzameling van de gaven 
 
Muziek tijdens de collecte: C.Ph.E. Bach: Largo uit Orgelsonate 4 
 



 

Collectedoelen 
 

1. Diaconie – Amnesty International 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas 
Zendingsbussen: Liefdevolle plek voor christenen in Bangladesh 

 
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 de onderstaande 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 800: alle verzen (gemeente staat) 
 

Zegen  
 

Muziek na afloop van de dienst: C.Ph.E. Bach: Allegretto uit Orgelsonate 4 

 

 
 
 
 



 

EVEN UW AANDACHT!!! 

Aanstaande zondag – 26 juni om 10.00 uur - zal een korte dienst 
plaatsvinden in de vorm van een morgengebed. In deze dienst zal ds. 
Charlotte van der Leest voorgaan. De dienst is onderdeel van een 
inspiratieochtend van de wijkgemeente NBK-ZVK. Hiervoor is iedereen van 
harte uitgenodigd! Meer informatie hierover kunt u vinden in de 
nieuwsbrief en op de Website van de Nieuwe Badkapel 
 
 
Bij de orgelmuziek van vanmorgen 
Carl Philipp Emanuel Bach was de oudste zoon van Johann Sebastian, en in zijn 
tijd was hij veel bekender dan zijn vader. Emanuel werkte als hofmusicus voor 
Frederik de Grote (die overigens een bekwaam fluitist moet zijn geweest), en 
gaf ook les aan diens zuster Anna Amalia van Pruisen. De laatste liet in haar 
stadspaleis een orgel met 22 registers bouwen, en het is voor dit instrument 
dat C.Ph.E. Bach 6 sonates componeerde. Bijzonder was de grote 
klavieromvang van dit orgel, iets waarvan Bach dankbaar gebruik heeft 
gemaakt: de destijds zeldzame hoogste toetsen worden in deze stukken vaak 
gebruikt. Carl Philipp Emanuel wordt meestal gezien als vertegenwoordiger van 
de zogenaamd  empfindsame (fijngevoelige) stijl, een overgangsstijl tussen de 
Barok van zijn vader en de Weense klassieke stijl van bijvoorbeeld Haydn en 
Mozart. De sonate heeft drie delen die verspreid over de dienst zullen klinken. 
 
Toelichting Zendingsbussen 
Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in 
Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook 
weerstand van familie, vrienden en gevestigde kerken. Ze voelen zich niet altijd 
thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e Church 
Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen en vormen 
van eigen gemeenten. 
 
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.  
 
 

mailto: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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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