
 

         
Wijkgemeente Nieuwe Badkapel / Zorgvlietkerk 

Protestantse Gemeente te Scheveningen 
 

 
Rembrandt van Rijn, Christus in de storm op het meer van Galilea (1633). 

 

5e zondag na Epifanie – Septuagesima (zeventigste) 

5 februari 2023 
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Wär’ Gott nicht mit uns diese Zeit’  

(BWV 14) van Johann Sebastian Bach 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger   ds. Charlotte van der Leest 
Ouderling van dienst Arjen Lakerveld  
Organist    Bert Mooiman  
M.m.v. Koor en orkest van het Haags Barokgezelschap 

o.l.v. Gilles Michels. Solisten: Ji Yoon (sopraan) 
en Oz Shasha (bas). 



 

VOORBEREIDING 
Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 
 

Muziek voor de dienst:  
Heinrich Scheidemann (1596-1663): Praeambulum in d. 
 

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 215: 1, 3 en 7 (waarna allen gaan zitten) 
Tekst: John Keble – vert.: Jan Jacob Thomson (vers 1 en 7) en Willem Barnard 
(vers 3); melodie: Samuel Webbe 

 
 

3 Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
 

7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 



 

Gezongen gebed om ontferming – Lied 997 
Tekst: Herman G. Stuempfle jr. – vert.: Ite Wierenga; melodie: Perry Nelson 

 
 
2 Ons mensenhart vol wrevel, drift;  
de harde hand die slaat, 
een straat in redeloze strijd,  
de macht lijkt aan het kwaad; 
genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 
 

3 En binnen heerst de bitt’re twist,  
het woord wordt tot verwijt, 
dit huis bood eens geborgenheid,  
verhult nu schaamte en nijd; 
genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 

 
4 O God, uw groot begrijpend hart  
kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer,  
zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 

 
 



 

Gloria – Lied 211: 1 en 2  
Tekst: Paul Gerhardt  – vert.: Ad den Besten; melodie: Johann Georg Ebeling 

 
 

2 Laat ons de Here / danken en eren;  
wat wij ontvingen / aan zegeningen, 
’t worde Hem alles ten offer gewijd.  
Maar beter gave / dan huis en dan have 
is Hem te minnen / met harten en zinnen, –  
daar is geen offer, dat meer Hem verblijdt. 
 

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 



 

Psalm 124 (Nieuwe Bijbel Vertaling 2021) 
1 Een pelgrimslied van David. 
 

Was de HEER niet voor ons geweest, 
– Israël, blijf het herhalen – 
2 was de HEER niet voor ons geweest 
toen de mensen zich tegen ons keerden, 
3 ze hadden ons levend verslonden, 
zo hevig was hun woede. 
4 Dan had het water ons meegesleurd, 
de stroom ons overspoeld, 
5 wij zouden zijn overspoeld 
door het ziedende water. 
6 Geprezen zij de HEER, die ons niet 
ten prooi gaf aan hun tanden: 
7 wij zijn als een vogel ontsnapt 
uit het net van de vogelvangers, 
het net is gescheurd en wij, 
wij zijn ontkomen. 
8 Onze hulp is in de naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Lied 352: 1, 2 en 7 (opmaat naar de 2e lezing) 
Tekst: Tom Naastepad; melodie: 14e eeuw/bij Valentin Triller 

 
 



 

2 Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkere nachten 
en ’t gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
 

7 Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 

Matteüs 8, 23-27 (Nieuwe Bijbel Vertaling 2021) 
23 Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem. 24 Plotseling begon het 
meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. 
Maar Jezus sliep. 25 Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Red ons, Heer, we 
vergaan!’ 26 Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?’ 
Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer 
kwam geheel tot rust. 27 De mensen stonden verbaasd en zeiden: ‘Wat is dit toch 
voor iemand, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’ 
 

Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen) 

 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Cantate ‘Wär’ Gott nicht mit uns diese Zeit’ (BWV 14), J.S. Bach 
1 Koor 
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, 
so soll Israel sagen, 
wär Gott nicht mit uns  
diese Zeit, 
wir hätten müssen verzagen, 
die so ein armes Häuflein sind, 
veracht' von so viel Menschenkind, 
die an uns setzen alle. 

Als God niet met ons was geweest in 
deze tijd, zo moet Israël spreken: 
Als God niet met ons was geweest in 
deze tijd,  
dan hadden wij de moed verloren, 
wij die zo'n armzalig troepje zijn, 
veracht door zoveel mensen 
die ons allemaal bedreigen. 



 

2 Aria (sopraan) 
Unsre Stärke heißt zu schwach, 
unserm Feind zu widerstehen. 
  Stünd uns nicht der Höchste bei, 
  würd uns ihre Tyrannei 
  bald bis an das Leben gehen. 
 

Onze kracht is te zwak 
om onze vijand te weerstaan. 
Als de Hoogste ons niet bijstond, 
zou hun tirannie 
ons weldra het leven kosten. 

3 Recitatief (sopraan) 
Ja, hätt es Gott nur zugegeben, 
wir wären längst nicht mehr am 
Leben, 
sie rissen uns aus Rachgier hin, 
so zornig ist auf uns ihr Sinn. 
Es hätt uns ihre Wut 
wie eine wilde Flut 
und als beschäumte Wasser 
überschwemmet, 
und niemand hätte die Gewalt 
gehemmet. 
 

Ja, als God het had toegelaten, 
dan waren wij allang niet meer in 
leven, 
ze hebben ons uit wraak weggesleurd, 
zo kwaad zijn ze op ons. 
Hun woede zou ons 
als een wilde stroom 
en als schuimend water hebben 
verzwolgen 
en niemand had het geweld een halt 
toe geroepen.

4 Aria (bas) 
Gott, bei deinem starken Schützen 
sind wir vor den Feinden frei. 
  Wenn sie sich als wilde Wellen 
  uns aus Grimm entgegenstellen, 
  stehn uns deine Hände bei. 
 

God, onder uw sterke bescherming 
zijn wij vrij van onze vijanden. 
Wanneer zij ons uit woede 
als wilde golven aanvallen, 
dan staan uw handen ons bij. 

5 Koraal 
Gott Lob und Dank, der nicht zugab, 
daß ihr Schlund uns möcht fangen. 
Wie ein Vogel des Stricks  
kömmt ab, 
ist unsre Seel entgangen. 
Strick ist entzwei, und wir sind frei, 
des Herren Name steht uns bei, 
des Gottes Himmels und Erden. 
 

God zij lof en dank dat hij niet toeliet 
dat hun muil ons zou vangen. 
Zoals een vogel aan de strik 
ontsnapt, 
zo is onze ziel ontkomen: 
de strik is gescheurd, en wij zijn vrij, 
de naam van de Heer staat ons bij, 
van de God van hemel en aarde.

Vertaling: Ria van Hengel 



 

GEBEDEN EN GAVEN 
Gebeden: Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
Acclamatie 

 

 
 
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 
Collectedoelen 
1. Diaconie – Zendingswerk in Columbia (GZB) 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Onderhoud Nieuwe Badkapel 
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) 

 

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 QR-code, die hieronder staat. 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. 



 

ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied – Lied 648 (allen staan) 
Tekst: André Troost; melodie: Willem Vogel 

 

 
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 

3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

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

 
 

Muziek na afloop van de dienst 
 
 



 

Aanstaande zondag – 12 februari – zal ds. Marja Flipse voorgaan. 
 

Diaconale collecte: Zendingswerk in Columbia (GZB) - De kerk waarmee de GZB 
contact heeft, is de IPCSR (Presbyteriaanse Kerk van Colombia, de 
gereformeerde synode). Dit is een snel groeiende kerk met 72 gemeenten, en 
rond de 100 beginnende gemeenten of kerkstichtingen. Het merendeel van de 
voorgangers heeft echter geen goede theologische opleiding. Ook zijn er 
gemeenten die geen eigen predikant hebben. Toerusting van kerkleiders is 
daarom van essentieel belang. 
 
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.  
 

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) 
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 
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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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