Orgelspel

Ciacona in D - J. Pachelbel

Welkom door de ambtsdrager 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 Psalm 81:1,5

Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer, stem en tegenstem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.
Onder lasten zwaar was gij haast bezweken.
Groot was het gevaar - Ik vergat u niet,
in het doodsgebied gaf Ik taal en teken.
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

Kyriëgebed, afgewisseld met:
Reliëf uit de Romaanse kloostergang van de abdij
Santo Domingo de Silos (Spanje), ca. 1080.

Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel-Shalomkerk
Zondag 19 april 2020
besloten radiokerkdienst
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Enkele zangstemmen

Glorialied

we gaan staan Lied 413:1

Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.
Inleiding op de Schriftlezing
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Gebed bij de opening van de Schrift, gezongen Lied 413:4

Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

Ze roepen spottend,
‘Zie hém daar!’
H E R E , zwijg dan niet,

Schriftlezing afgewisseld met samenzang
Eerste Lezing Psalm 35:9-24a door lector en allen:

en tegen de weerlozen in het land
smeden zij bedrieglijke plannen.
hun mond wijd open:
U hebt het gezien.
mijn Here, houd u niet ver van mij.
verdedig mij, vecht voor mijn zaak.
u bent rechtvaardig.

want het woord vrede kennen zij niet,

Verhef u, ontwaak, mijn God en mijn Here,
Doe mij recht, H E R E , mijn God,

Allen:
mij verheugen over de redding die
hij brengt.
‘HERE, wie is aan u gelijk?
de zwakken en de armen van hun
uitbuiters.’
en vragen mij naar wat ik niet
weet.
ik voel mij van ieder verlaten.
en bleef mijn gebed onverhoord, ik
pijnigde mij door te vasten.

Lector:
Ik zal juichen om de H E R E ,
Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen:
U bevrijdt de zwakken van hun
onderdrukkers,
Valse getuigen staan tegen mij op
Ze vergelden goed met kwaad,
Waren zij ziek, ik trok een boetekleed
aan,

ik ging in het zwart gehuld en liep
gebogen
als iemand die rouwt om zijn moeder.

Ik liep rond als waren zij vrienden, broers,

ze liepen te hoop
en sloegen me onverwachts neer,
die bende godvergeten spotters
Here, hoe lang nog blijft u toezien?
red mijn kostbaar leven van die
leeuwen.

Maar toen ikzelf dreigde te vallen,
verheugden zij zich,
ze hadden me willen verscheuren,
met een grijns op hun gezicht.
Behoed mij voor hun moordlust,

u loven waar heel uw volk bijeen is.

Dan zal ik u prijzen in de gemeenschap,

mijn redeloze haters geen blik van
triomf,

Gun mijn vijanden, die valsaards, geen
leedvermaak,
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Lied 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.
Johannes 20:19-29
19Op

de avond van die eerste dag
van de week waren de leerlingen bij
elkaar; ze hadden de deuren
afgesloten, omdat ze bang waren
voor de Joden. Jezus kwam in hun
midden staan en zei: ‘Ik wens jullie
vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij
hun zijn handen en zijn zijde. De
leerlingen waren blij omdat ze de
Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik
wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie
uit.’ 22Na deze woorden blies hij over
hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest. 23Als jullie iemands zonden
vergeven, dan zijn ze vergeven;
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze
niet vergeven.’
24Een van de twaalf, Tomas (dat
betekent ‘tweeling’), was er niet bij
toen Jezus kwam. 25Toen de andere

leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben
de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik
de wonden van de spijkers in zijn
handen zie en met mijn vingers kan
voelen, en als ik mijn hand in zijn zij
kan leggen, zal ik het geloven.’ 26Een
week later waren de leerlingen weer bij
elkaar en Tomas was er nu ook bij.
Terwijl de deuren gesloten waren,
kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik
wens jullie vrede!’ zei hij, 27en daarna
richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je
vingers hier en kijk naar mijn handen,
en leg je hand in mijn zij. Word niet
ongelovig, maar gelovig.’
28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn
God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je
me gezien hebt, heb je geloofd.
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch
geloven.’
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Antwoordlied, Lied 647:1,4

Muziek

Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan, ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven: wij krijgen een naam.
Voor mensen die hopend, wankel gelovend
door het leven gaan, herstelt God uit duister
Adam in luister: wij dragen zijn naam.

Sonate in G, G. Ph. Telemann – Vivace

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
Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen
samen’, waarna de gemeente zingt:

Uitleg en verkondiging gesproken en gemusiceerd
Thomas – kan alleen blijven geloven als de verwondingen van de
wereld/van de mensheid/van mensen gezien en meegevoeld worden
Muziek Sonate in G, G. Ph. Telemann – Largo / Vivace
Antwoordlied

Gij zijt voorbijgegaan (tekst Gezang 491 Liedboek 1973)

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

Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan, een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed, mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag.
Collecte
1e collecte Diaconale collecte Paardenberg
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Paardenberg

ten name van

2e collecte Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel

staande

Lied 146:4

vers 3 na de zegen

Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
Zegen , beaamd met:

Heil wie Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
Orgelspel

Jesus Christus, unser Heiland – D. Buxtehude

6

Zondagsbrief
19 april 2020
1e collecte: Diaconale collecte Paardenberg
De Paardenberg is een buurt-en-kerkhuis in Transvaal, een wijk waar
heel de wereld woont. De Paardenberg is gevestigd in de Julianakerk.
Het buurt-en-kerkhuis bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar en is niet
meer weg te denken uit de wijk. In de Paardenberg staat de omgang
met elkaar centraal. Je vindt er allerlei soorten activiteiten die mensen
met elkaar in contact brengen. Drie vaste krachten en meer dan 70
vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen die behoefte heeft aan een van
de activiteiten er ook daadwerkelijk terecht kan. Er is drie keer per week
een inloopspreekuur waar mensen hun problemen kunnen delen met
getrainde vrijwilligers. Elke donderdag is de Paardenberg uitdeelpunt
van de Voedselbank. Elke eerste zondag van de maand wordt in De
Paardenberg ook een viering gehouden.
De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Met uw gift kunnen ze in de
Paardenberg dit belangrijke werk blijven doen.
Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad Vrijdagmiddag tussen
half vijf en half zes kunt u in de Bosbeskapel liturgieblad+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 Zolang we nog niet samen mogen komen,
proberen we in Zuidwest ten behoeve van iedere zondag tenminste één
eenvoudige besloten radiokerkdienst te houden. De kerkdiensten zijn
zoals altijd te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via
www.bosbeskapel.nl Volgende week, 26 april, zal de kerkdienst vanuit
de Shalomkerk via de website van de Bosbeskapel te beluisteren zijn.
Speciaal pastoraal en diaconaal telefonisch contact
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) en de voorzitter
van de locatiecommissie (Marga van Arendonk) bij de telefoon aanwezig
zijn met de nummers: 070-4065871, 06-41836659 en 06-54280786
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Voor informatie over onze
gemeente kunt u contact
opnemen met Marga van
Arendonk-Ardon. Tel. 0654280786 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
ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid pastoraal
werker
Sandra den Hollander. Werkdagen:
maandag, dinsdag, donderdag. Tel.
06-41836659
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

Liturgische bloemschikking op Beloken Pasen (quasimodo geniti)
Thema : Zien en geloven. In de schikking zien we witte gerbera’s in de
vorm van een kruis. In het hart staan 5 rode gerbera’s als herinnering
aan de vijf wonden van Christus. Voor de schikking is een tule gelegd,
om aan te geven dat het “zien” gehinderd kan worden. De boog van
groene jonge wilgentakken over de schikking symboliseert ontferming.
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