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ORDE VAN DIENST
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1e Zondag na Epifanie, 13 januari 2019
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Koos Smitt
Diaken: Ineke Rhebergen
Lector: Nanda Nieuwenhuizen
Organist: Ineke Pieters
Zang: Margriet Wagner

======================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil
Welkom

VOORBEREIDING
Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan
Binnendragen van het licht
in verbondenheid met allen die in Jezus’ naam samenkomen
Aanvangslied: Psalm 100 : 1 en 2
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de HEER
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.
O: Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien
G: ZIE ONS HIER AAN
O: wij die van U hebben gehoord
G: HOOR GIJ ONS AAN

Uw Naam is dat Gij mensen helpt
WEES GIJ ONZE HULP
en dat Gij alles hebt gemaakt
MAAK ALLES NIEUW
en dat Gij ons bij name kent
LEER ONS U KENNEN
die Bron van leven wordt genoemd
DOE ONS WEER LEVEN
die hebt gezegd: Ik zal er zijn
WEES HIER AANWEZIG.
AMEN.
(daarna gaan we zitten)

We zingen: Psalm 100 : 3 en 4

DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer is met u.
G: ZIJN VREDE IS MET U.
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied: Lied 287 : 1 en 2
Inleiding op het bijbelverhaal
We zingen: Lied 739 : 1, 3, 5 en 6 9 (solopartij: Margriet Wagner)
Evangelielezing: Lucas 2,40 – 52

40

Het kindje groeide en werd krachtig, vervuld met wijsheid.
En de genade van God rustte op hem.
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En zijn ouders gingen jaarlijks naar Jeruzalem
voor het feest van het Pascha.
En toen hij twaalf jaar geworden was,
toen zij opgingen naar de gewoonte van het feest
en de dagen voleindigd waren,
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bleef het kind Jezus bij hun terugkeer in Jeruzalem achter,
En zijn ouders hadden er geen kennis van.
Omdat zij meenden dat hij in de karavaan was,
gingen zij één dagreis ver
en zochten overal naar hem onder de familieleden en bekenden.
En omdat zij (hem) niet vonden,
keerden zij terug naar Jeruzalem overal naar hem zoekend.
En het gebeurde na drie dagen
dat zij hem vonden in de tempel,
zittend te midden van de leraren
en naar hen horend en hen bevragend.
Allen die naar hem hoorden,
stonden versteld over zijn begrip en antwoorden.
En toen zij hem zagen,
waren zij geheel van slag af.
En tegen hem zei zijn moeder:
‘Kind, waarom heb je ons alzo gedaan?
Zie, je vader en ik, met smart zochten wij je.’
En hij zei tegen hen:
‘Waarom is het dat u mij zocht?
Wist u niet dat ik onder die van mijn vader moet zijn!’
En zij begrepen het woord niet dat hij tot hun sprak.
En hij daalde met hen af
En hij kwam te Nazaret.
En hij was hun ondergeschikt.
En zijn moeder bewaarde al de woorden in haar hart.
En Jezus bleef toenemen in de wijsheid en lengte en genade
bij God en mensen.

Zingen: U komt de lof toe
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Beeldmeditatie
We zingen: Lied 519
Plaatsen van de Bijbel op de lezenaar

DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Aandachtscentrum
en de tweede collecte is bestemd voor de Wijkgemeente

Berichten voor de gemeente

Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.
Gebeden
Na elke voorbede zingt de gemeente:

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 den boze,
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

ZENDING
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Slotlied: Lied 513 (staande)

Zondagsbrief

Wegzending en zegen

13 januari 2019

Gemeente zingt:

Collecte-opbrengst zondag:
1e collecte bestemd voor de Centrale Diaconie/Kerkasiel Bethel:
€ 269,92
2e collecte bestemd voor het Dovenpastoraat: € 224,73

Orgelspel
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar koffie of thee te drinken.
==========================================

A EN Ω
Lucas II 49
Het mooiste werk: Grieks in het eerste jaar.
Het Griekse alfabet staat op het bord.
‘Kijk, kinderen, Ψ: dat is een kandelaar.
Maak dat de Omega gaaf getrokken wordt.’
Behoed dit eerst beginnen voor gevaar;
dat niet het werk, nauwelijks ontkiemd, verdort.
-Zie, als het buiten vroege lente wordt,
liggen de kleine Griekse bijbels klaar.
Pasen: een jongen leest met heldere stem
van Jezus, twaalf jaar, in Jeruzalem;
en hoe hij voor de schriftgeleerden las.
En elk kind in de luisterende klas
Begrijpt het vragend: ‘Wist gij niet?’ van Hem,
die in de dingen van zijn Vader was.
Ida Gerhardt (uit: Sonnetten van een leraar)

Collecteafkondiging eerste collecte
Het Oecumenisch Aandachtscentrum Den Haag, gevestigd op
Schoolstraat 18, is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar
men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of
haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht
met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust,
meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Gasten worden met respect
benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor
vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje
thee of koffie.
Agenda
14 januari
16 januari
16 januari
16 januari
18 januari
bewoners
20 januari

20.00
10.00
14.00
19.30
11.00

uur
uur
uur
uur
uur

Abdijkerk – Dichter bij Dichten
Bosbeskapel – Beursplein
Shalomkerk – Nieuwe Theologische Inzichten
Abdijkerk – Christelijke meditatie
Abdijkerk – Ontmoeting tussen oude en nieuwe

15.30 uur Abdijkerk – Zondagmatinee

Beursplein

Israëlisch

volksdansen & Armoede rond 1900: Afkes

Tiental
A.s. woensdag 16 januari zullen Petra Oudshoorn en Sarie Talsma ons
meenemen in Israëlisch volksdansen door vertellen, voordoen en ons
begeleiden bij het zelf uitproberen die ochtend. Een week later,
woensdag 23 januari vertelt Trijnie van Spanning aan de hand van
het boek Afkes Tiental van Nynke van Hichtum over armoede op het
Friesche platteland rond negentienhonderd.
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Beursplein: elke woensdag van 10 tot 12 uur aan Bosbesstraat 5.
Ieder is welkom. Ontmoeten staat centraal en ook luisteren naar
vragen en als het kan inspringen op een vraag met hulp of ander
aanbod.
Actie kerkbalans 2019 (periode 19 jan. t/m 2 feb. )
De voorbereidingen voor deze actie zijn gestart.
Het landelijk thema dit jaar is: "GEEF VOOR JE KERK".
Binnenkort wordt u hierover nader geïnformeerd.
Wij vertrouwen erop, dat uw kerkgemeenschap Zuidwest u een zorg
zal zijn!
Met vriendelijke groet,
uw kerkrentmeesters
Films die je raken
Eind jaren 19e eeuw zijn er plannen om tegenover het centraal station
van Amsterdam het Victoria hotel te bouwen. De plannen zijn zo goed
als rond. Er moet alleen nog onderhandeld worden over het huisje
van vioolbouwer Vedder. Maar deze vindt het bod onvoldoende.
Naar de gelijknamige roman van Thomas Rosenboom.
Duur;115 min.
Maandag 21-01-2019 in de Bosbeskapel, aanvang: 20.00 uur, inloop
vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage info: Jenneke
Reitsma: 070-3258563
Zaterdag 2 maart om 14.00 uur - Talentenveiling !!
Deze keer zal de veiling worden gehouden voor het project Charilove
in Nigeria. Daar, in Benin City, krijgen ongeveer 80 dove, blinde,
lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen voeding,
dagbesteding en/of onderwijs en daarnaast ook liefde en aandacht.
Het doel van deze veiling is een nieuw dak voor de eetzaal en omdat
heel vaak het licht uitvalt ook brandstof voor het noodstroomaggregaat.
Wat is een talentenveiling? Een evenement waarbij u
talenten/diensten kunt aanbieden of aanvragen, die per opbod
worden geveild door onze veilingmeester ds. Martin Koster.
Wat is het leuke van een talentenveiling? U betaalt aan het
goede doel en u krijgt er ook nog wat voor terug. Dit biedt veel
gezelligheid en daar varen we allemaal wel bij! Wij nodigen u uit om
uiterlijk 10 februari uw talenten aan te bieden en/of aan te vragen
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via de antwoordstrook, te vinden bij de laatste Samenklank of bij de
Charilovebus in de hal, ook voor tips en informatie.
U kunt uw activiteit ook mailen: talentenveiling2019@vcomputers.org
Uw vrienden en bekenden zijn natuurlijk ook van harte welkom om
mee te doen. We hopen op een geweldige opkomst!
Heeft u vragen dan horen wij dit graag.
De ZWO-commissie, Marianne Heemskerk en Gerard de Goeij (0651853880)
Voor informatie over onze gemeente:
Marga van Arendonk-Ardon,
Landréstraat 541, 2551 AT Den Haag.
Tel.: 06 54280786, e-mail: contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikanten
Martin Koster Tel. 070-406 58 71 (direct bereikbaar op ma, wo, vr.
8.30 - 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het
antwoordapparaat)
Email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Nico Riemersma Tel. 070-325 15 99 (ma, di, vr, za. 9.00-9.30 uur en
19.00 - 19.30 uur)
Email: n.riemersma@planet.nl
Website: www.nicoriemersma.nl
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis per email ontvangen door uw aanmelding per e-mail te sturen naar
zondagsbrief@bosbeskapel.nl
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur
aanleveren per e-mail naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl

