Gemeenteleden thuis zijn uitgenodigd om vooraf zelf brood en
wijn/druivensap klaar te zetten en deze tot zich te nemen op
het moment van het delen ervan.
Ieder voele zich vrij om hier thuis al of niet aan mee te doen.
Orgelspel Schmücke dich, o liebe Seele – J.S. Bach
Welkom door de ouderling van dienst
Aanvang bij het begin van het orgelspel gaan we staan: gebaar van onze
eigen ‘binnenkomst’; licht wordt aangedragen en markeert het begin van
onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede;

Aanvangslied Lied 43:3,4

O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

bloemschikking Bosbeskapel

Zondag 29 maart 2020
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Dienst van Schrift en Tafel
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Door omstandigheden een besloten radiokerkdienst
die in principe live en later via www.kerkomroep.nl te
beluisteren is en ook later op de website www.Bosbeskapel.nl
NB: De dienst wordt live gehouden op zaterdagnamiddag,
28 maart, aanvang 16.30 uur
Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling/diaken: Johan Bovenlander
Lector: Els Brooshooft
Organist: Ineke Pieters
Enkele gemeenteleden t.b.v. de samenzang

Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is in de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

O:
G:
O:
G:
O:
G:

Gij die ons tegemoet treedt in mensen
WEES HIER AANWEZIG
Gij die vreugde schept in mensen die elkaar bijstaan
WEES ONZE BRON
Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL. AMEN
we gaan zitten
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Kyriëgebed Na elke bede zingen we:

5. Jezus heeft het laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,
want als graan is Hij gebroken woord voor woord.
Veertigdagenlied

Uitleg en verkondiging
Antwoordlied

Geloofsbelijdenis op de melodie 'Wat de toekomst
we gaan staan
brengen moge; naar een tekst van J. Zundel

Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde Moederlijk heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft,
en door recht, door vrede en liefde alles draagt en aanzien geeft.
Ik geloof in Jezus Christus onze Here en Gods Zoon,
mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.

Veertig dagen tot aan Pasen soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn. Refrein: Veertig dagen, weken…
Gebed bij de opening van de Bijbel
Schriftlezing beantwoord met samenzang

Exodus 14:15-29

Ik geloof een krachtige Trooster: Heil’ge Geest die God ons geeft,
en een kerk die in alle tijden op Haar ademhaling leeft.
Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.
Berichten van/voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
Gebeden
Dank- en voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen
samen’, waarna de gemeente zingt:

Lied 319:1,3,5

1. Alles wat er staat geschreven,
Heer doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven, spreek ons aan!
2. Mozes heeft het vuur zien branden
en hij werd uw knecht,
laat ons voortgaan aan zijn hand en wijs de weg.
3

Collecte

Jesu, meine Freude, partita 1 – J.G. Walther

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in
Actie/Werelddiaconaat, bankrekeningnummer
NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Wereldiaconaat
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De tweede collecte is bestemd voor Haastu, het Haags
Studentenpastoraat, bankrekeningnummer
NL59INGB0007862554
t.n.v. Diaconie Den Haag ZuidWest
o.v.v. Haastu
Tafelgebed gesproken en ♫ gezongen (Psalm 136)
V: Richten wij ons hart omhoog naar God.
ALLEN: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON.
V: Breng dank aan die ons schiep
ALLEN: WIJ WILLEN GOD DANKEN!

♫ Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
V: U danken wij, God onze Heer, God van overal en altijd
om mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt en alles vasthoudt: heilig is uw Naam!

♫ Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.
♫ Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.

gaf ‘m rond aan zijn leerlingen met de woorden:
Drink allen hieruit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Telkens wanneer u deze beker drinkt, doe dit dan tot mijn gedachtenis.
Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus en wij
verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Maranatha, kom Heer Jezus!
vredewens
V: Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd: "Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik
u."
Zingen wij elkaar de vrede van Christus toe

♫ Loof de Heer, die in de nacht
der verneed'ring aan ons dacht,
die ons vrede schenkt en trouw.
Christus' vrede wens ik jou!
communio
V: Ontvang en eet het brood
opdat geloof en beleving in ons sterker
worden dat in de gebrokenheid van deze
wereld wij met elkaar het door littekens
getekende Lichaam van Christus vormen,
gestalte van verbondenheid tussen alle
mensen en al wat leeft.

V: Ontvang en drink de
vrucht van de wijnstok
en gedenk zo het nieuwe
verbond in Jezus' bloed,
verzoenend, heelmakend en
vreugdescheppend verbond
tussen God en mensen.

Orgelspel partita 6 uit Jesu, meine
Freude – J.G. Walther

Orgelspel partita 5 uit Jesu,
meine Freude – J.G. Walther

Onze Vader, gezongen en tegelijk het wegzendingslied

V: In Jezus zien we wie U bent: mens onder de mensen, bewogen om ons lot.
Want op de avond voorafgaand aan de nacht
waarin hij werd gebonden en geslagen en gemarteld
heeft hij tijdens de Pesachmaaltijd
het brood genomen, de dankzegging uitgesproken
het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis!
Uit diezelfde liefde voor ons
nam Hij na de maaltijd de beker met de vrucht van de wijnstok
sprak er de dankzegging over uit
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Geef ons brood in deze dagen,
En vergeef ons onze schulden,
Laat ook ons elkaar vergeven,
God verlos ons van de boze,

maak alles nieuw.
maak alles nieuw.
maak alles nieuw.
maak alles nieuw.

Want van U, Heer, is het koninkrijk, God zij geloofd.
En de kracht is ook van U, o Heer, God zij geloofd.
En de heerlijkheid, de heerlijkheid
komt aan U toe,
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid,
amen, amen.
Zegen

beaamd met Psalm 72:7

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.
Orgelspel Partita 4 uit Jesu, meine Freude – J.G. Walther

Zondagsbrief
29 maart 2020
Maak bij het luisteren via www.kerkomroep.nl vooral gebruik van de
gratis Kerkomroep-app, aldus de mensen van Kerkomroep Nederland.
Collecteaankondiging
1e collecte: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie –
Werelddiaconaat: Ghana
Nieuwe kansen voor straatmeisjes
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van
de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen
naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een
deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort
en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De
meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte
vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken we
aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes
vandaan komen.
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2e collecte: Haastu
Haastu, het Haags studentenpastoraat met als pastor Willem Jansen,
houdt zich in samenwerking met andere organisaties vooral bezig met
de internationale studenten in Den Haag. Bij het Institute of Social
Studies, bij de Haagse Hogeschool en de Haagse vestiging van
Universiteit Leiden studeren in totaal zo’n 5000 internationale
studenten, die zich vaak verloren voelen in Den Haag, ook op het
gebied van religie. Het komt regelmatig voor dat studenten bij hun
opleiding buiten beeld raken door depressie.
Ze proberen de studenten een ‘home away of home’ te geven door
maaltijden te organiseren gekoppeld aan bijeenkomsten met thema’s
als cultuurschok, depressie en heimwee, en cursussen op het gebied
van meditatie, stiltetraining of yoga.
Een andere activiteit is de jaarlijkse Inter-faith-conferentie op het ISS,
waar allerlei activiteiten zoals dialoogtafels en gastsprekers op het
gebied van religie en spiritualiteit georganiseerd worden.
Bosbeskapel door de week
- op vrijdagnamiddag tussen 16.30-18.00 uur is de deur open om
een papieren zondagsbrief met orde van dienst af te halen.
- op dinsdagmiddag is er speciaal pastoraal en diaconaal
telefonisch contact tussen half drie en half vijf. Er zijn drie
telefoonlijnen waarop u kunt bellen: 070-4065871 06-41836659

06-54280786
Voor informatie over onze gemeente kunt u contact opnemen met
Marga van Arendonk-Ardon. Tel. 06-54280786,
email: contact@bosbeskapel.nl , www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-4065871, (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
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Tel.
06-41836659, email: A.J.den.hollander@kabelfoon.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
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