De kerk is stil.
Voorin brandt het licht dat onze verbondenheid als gemeenschap
symboliseert.
Glorie van het Licht
Het Licht wordt binnengedragen, we gaan staan, en zingen
Lied 600:1,4

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
Bemoediging en Drempelgebed

EEN NIEUWE DAG VAN PASEN EEN NIEUWE DAG VAN LICHT
EEN NIEUWE DAG VAN HOOP

Dag van Pasen
11 en 12 april 2020 - Bosbeskapel
besloten radiokerkdienst
uitgezonden op zaterdagavond 11 april om 21.00 uur
en daarna terug te luisteren
zie www.bosbeskapel.nl of www.kerkomroep.nl

O:
G:
O:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Here
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die ons met Christus opwekt uit de doden
EN TROUW BLIJFT TOT IN EEUWIGHEID

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

Kyriëgebed, afgewisseld met:

Voorganger: ds. Martin Koster
Ouderling/Diaken: Ineke Rhebergen
Lector: Nanda Nieuwenhuizen en Ada de Vries
Organist: Ineke Pieters Altviolist: Simon Rosier
Enkele zangstemmen
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Gloria, staande: Lied 634:1

Samenzang Lied 910:1

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Schriftlezing

Goddank, wij overdenken
‘t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Genesis 1:1–2:4

7 lichten - 7 dagen – ons menselijk gezicht komt aan het licht

Mattheus 28:1-10

1e dag: wit ~ licht; zien
2e dag: blauw ~ water en hemel; horen
3e dag: groen ~ planten en bomen; adem en reuk

Samenzang Lied 624:1

muziek Adagio uit Sonate in e voor altviool en orgel – B. Marcello
4e
5e
6e
7e

dag:
dag:
dag:
dag:

geel ~ zon, maan en sterren; zien
oranje ~ vissen en vogels; horen
aardekleur ~ landdieren en de mens; adem en reuk
rood ~ liefde, maaltijd houden, op verhaal komen;
mond

muziek Allegro uit Sonate in e voor altviool en orgel – B. Marcello
We gedenken onze doop
Er wordt water in het doopvont gegoten
V: Vandaag is het begin van een nieuwe week. Op deze nieuwe dag
van Pasen keren wij terug naar de oorsprong van onze doop: ook wij
zijn door het water getrokken, bekleed met licht, beademd met
nieuw leven. Door God bij onze naam genoemd. Wij gedenken in
deze nacht hoe we zijn weggeroepen uit dood en duisternis om te
leven in Gods licht. Met een menselijk gezicht, met daden van liefde
en trouw.

ALLEN: VOLGELING VAN JEZUS WILLEN WIJ ZIJN
EN SAMEN ZOEKEN WAT DIT VAN ONS VRAAGT
EN HOE WIJ DRAGEN EN GEDRAGEN WORDEN.
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Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
Uitleg en verkondiging

gesproken en gemusiceerd

muziek: Largo en Allegretto uit Sonate in e voor altviool en orgel –
B. Marcello
‘In Galilea zullen zij mij zien’
Lied 657:1

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
Collecte

1e collecte Kerk in Actie (Kinderen in de Knel)
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
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ten name

van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Kinderen in de Knel
2e collecte Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente
Bosbeskapel
Berichten van en voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
Gebeden
stilte

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 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 in eeuwigheid. Amen.
Wegzending Lied 634:2

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zegen

beaamd met:

Orgelspel

Christ lag in Todesbanden BWV 625 – J.S. Bach
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Zondagsbrief
12 april 2020

De liturgische bloemschikkingen van Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Pasen
De laatste jaren verzorgen Lydia Vos en Gelske Benraadt de
bloemschikkingen voor speciale zon- en feestdagen. Door de
noodsituatie van deze tijd werden afgelopen zon- en feestdagen de
schikking door Lydia thuis gemaakt en gefotografeerd voor de
liturgiebladen. De mooie schikkingen komen zo toch op bijzondere
manier onder onze aandacht.
Witte Donderdag
De Viooltjes binnen de krans zijn eenvoudige bloemen. Ze zijn een
teken van trouw en nederigheid. Hun paarse hart omgeven door wit
geeft iets weer van het licht, dat ons omgeeft, waardoor wij kunnen
leven. Ze worden ook wel gezien als symbool voor Maria, de moeder
van Jezus. De matze (ronde brood) verwijst naar de Pesachmaaltijd
die Jezus viert met zijn leerlingen en de witte doek naar de mens die
gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen.
Goede Vrijdag
De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit
eenvoudige beeld. Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht. Als
alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen.
Dag van Pasen (zie voorkant van dit blad)
Het ronde van de krans komt goed uit: Pasen wil weer beweging
brengen nadat het leven vastgelopen leek. De witte kring van
bloemen symboliseert ons als leerlingen van Jezus die uitzien en zich
toebereiden om de beweging van opstanding uit de dood mee te
maken in verbondenheid en eendracht.
Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad
Op vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes kunt u in de
Bosbeskapel liturgieblad en zondagsbrief ophalen om te bezorgen bij
een ander of om voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook
per e-mail laten opsturen of terugvinden op de website van de
Bosbeskapel. Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.
Besloten kerkdiensten
In de Abdijkerk, de Bosbeskapel en/of de Shalomkerk zullen we,
zolang we nog niet samen mogen komen, proberen ten behoeve
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van iedere zondag tenminste één eenvoudige besloten
radiokerkdienst te houden. Een achttal medewerkenden verzorgen
deze dienst wanneer hij wordt gehouden in de Bosbeskapel:
ouderling en/of diaken, lector, organist, predikant en enkele
zangstemmen. De dienst is meestal eerder, op zaterdagnamiddag,
opgenomen en is op dat tijdstip rechtstreeks te beluisteren en
uiteraard ook later, op de zaterdagavond en op de zondagmorgen of
in de aansluitende week. De kerkdiensten zijn zoals altijd te
beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.bosbeskapel.nl
Als u hier vragen over heeft, kunt u contact leggen met ds. Koster.
Speciaal pastoraal en diaconaal telefonisch contact op de
dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half
vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de
predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken,
en de voorzitter van de locatiecommissie (Marga van Arendonk) bij
de telefoon aanwezig zijn. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt
bellen: 070-4065871, 06-41836659 en 06-54280786
Kerkdiensten de komende tijd
De afgelopen drie weken hebben we vanuit de Bosbeskapel twee
zondagse radiokerkdiensten uitgezonden. De reacties zijn bij elkaar
gelegd. We denken de meeste luisteraars tegemoet te komen met
een kerkdienst van circa drie kwartier waarin we de zang per lied
houden op één of twee coupletten (of hooguit drie als ze beknopt
zijn). Mensen die thuis alleen luisteren kunnen meestal beter hun
aandacht richten op de dienst dan wie met anderen samen luisteren.
Elkaar hier tegemoet komen is de kunst. Een kerkdienst thuis
meemaken is iets wat je niet zomaar even met aandacht doet. Heel
nadrukkelijk mis je de samenkomst en de discipline van velen en de
eigenheid van een kerkzaal. Thuis zou je je aandacht kunnen richten
met iets rustigs en moois voor ogen. Dat kan kaarslicht zijn, of mooie
bloemen/een bloesemtak, of een afbeelding van een stilleven. Wie
hier goede ervaringen heeft of tips, enzovoort: geef ze door aan de
zondagsbriefredactie.
De landelijke kerk heeft aangegeven dat we er van uit moeten gaan
dat we tot en met Pinksteren radiokerkdiensten zullen moeten
houden.
In onze wijkgemeente Zuidwest is het streven om voor iedere zondag
tenminste één kerkdienst te houden. Voorlopig is er elke zondag een
dienst in de Abdijkerk. In de Shalomkerk en de Bosbeskapel ziet het
er in april als volgt uit: 19 april dienst in de Bosbeskapel en 26 april
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dienst in de Shalomkerk. Wat de maand mei betreft worden
binnenkort de roosters bij elkaar gelegd. De kerkenraad heeft ook
uitgesproken dat we voorlopig de radiokerkdiensten zoveel mogelijk
met de eigen predikanten van Zuidwest zullen houden.
In de Bosbeskapel proberen we de besloten radiokerkdiensten vorm
en inhoud te geven met 8 mensen in de kerkzaal. Telkens worden
circa vier stemmen gezocht die met name de zang ondersteunen.
Bent u goed bij stem en behoort u niet tot de meer kwetsbare
groepen, dan kunt u zich opgeven bij Kjell Wagner
roald.kjell@gmail.com 06 24608858. Hij maakt een rooster en
overlegt met u op welke zaterdagen u kunt meezingen.
De kerkdienst ten behoeve van de zondag wordt in de Bosbeskapel
komende tijd op zaterdagnamiddag gehouden. Het voordeel daarvan
is dat de kerkdienst op zondag beluisterd kan worden via de website
van de Bosbeskapel www.bosbeskapel.nl. Zouden we de dienst om
tien uur op zondag houden, dan zijn we op die tijd afhankelijk van
www.kerkomroep.nl en de kans bestaat dat www.kerkomroep.nl
rond tien uur zondags overbelast is en u niet kunt luisteren op dat
tijdstip.
Heeft u vragen of tips of anderszins, geeft u dat dan door aan één
van de ouderlingen, diakenen of aan de voorganger
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
e-mail 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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Gedichtje

Telkens blijkt dan weer:
ons leven is vol moeite en pijn
zolang wij hier op aarde zijn.
Gelukkig is er nu weldra Pasen weer
het feest van de opgestane Heer,
die ons wil "schragen en stagen"
in deez bange dagen.

Nu een coronavirus ons wil vangen
en ons volgt op al onze gangen
moeten wij sterk staan
en de handen ineen slaan.
Helaas is dit in strijd
met "lands anderhalve meter beleid".

Siemen Hiemstra

Rembrandt, De Opgestane als hovenier
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