INTREDE
Aansteken van de kaarsen in stilte
Bemoediging
O.
G.
O.
G.

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat het werk van zijn handen

Drempelgebed
Psalm

33: 1, 2 en 8

Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet! Meldt de blijde mare
bij de klank der snaren, steekt de loftrompet.
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Orgelspel
Stilte
Woord van welkom

Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem. Heem’len hoog verheven,
vol van blinkend leven schiep Hij door zijn stem.
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil’ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten nu en voor altijd.
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Kyriegebed
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van
de wereld en Zijn naam prijzen, want Zijn barmhartigheid kent
geen einde.
Smeekgebed, uitlopend in: (LB 301a)

HET WOORD HOREN
Groet
V. De Heer is met u

G. Ook met u is de Heer

Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing

Jesaja 43, 1-5

NBV (lector)

Antwoordpsalm 117-b
voorzang: Halleluja, halleluja, halleluja.
ALLEN: HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA.
Glorialied

305: 1-3 Alle eer en alle glorie

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

voorzang:
Volkeren, loof de Heer,
bezing Hem, heel de wereld.
Want machtig voor ons is zijn genade,
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
ALLEN: HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA.
voorzang:
Glorie aan de Vader almachtig,
aan zijn Zoon, Jezus Christus, de Heer,
aan de Geest, die ons bijstaat en helpt,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
ALLEN: HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA.
2e lezing

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
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Johannes 21, 1-14

NBV (voorganger)

‘Hier eindigen de Schriftlezingen’
Lied

644: 1-5 Terwijl wij Hem bewenen

Terwijl wij Hem bewenen, omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen in zijn verheerlijking.
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Inzameling van de gaven

Terwijl wij om Hem treuren, toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren, Hij spreekt zijn vredegroet.
Terwijl wij van Hem spreken, is Hij in onze kring
om ons het brood te breken van zijn verkondiging.

1e collecte: Wijkdiaconie
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkdiaconie
2e collecte: Jeugdwerk eigen wijkgemeente
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Jeugdwerk eigen gemeente

Opdat wij zouden weten, wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten: een vis, een honingraat.

Gebeden
Dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze vader:

Hij is de Heer en Koning, die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing, zijn naam is als een vis.

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk
kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze,
Want van U is het koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

Uitleg en verkondiging

UITEENGAAN

Meditatief orgelspel
Lied

(Slotlied verplaatst i.v.m. Koningsdag)

650: 1 t/m 4 en 7 De aarde is vervuld

Zending en zegen beantwoord met (431b):

De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
Zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.
Omdat zij niet vergeet wie godvergeten zijn:
de wereld hemels breed zal goede aarde zijn.
Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.
ANTWOORDEN
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Slotlied

708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.
Orgelspel
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Zondagsbrief
26 april 2020
Uitvaart
Berichten van overlijden plaatsen we gewoonlijk niet in de Zondagsbrief
omdat er afkondiging van gedaan wordt in de kerkdienst met later een In
memoriam in Samenklank. Omdat de tijd nu zo anders is, gebruiken we de
Zondagsbrief ook voor mededelingen van overlijden.
Op maandag 20 april overleed Sylvia Lommert-Neerhout in de leeftijd van
86 jaar. Een dag later overleed haar man, André Lommert, in de leeftijd
van 87 jaar. Dat hun gedachtenis tot vrede zal zijn. De dag van uitvaart is
a.s. dinsdag 28 april. Er is een besloten bijeenkomst in de Bosbeskapel en
aansluitend de begrafenis op Nieuw Eykenduijnen.
Wij bidden om troost voor hun twee dochters en kleinkinderen, met hun
overleden zoon in gedachtenis.
Correspondentieadres: sylvia.andre@hotmail.com

De Dankdienst a.s. dinsdag is om 12.00 uur rechtstreeks te beluisteren op
www.kerkomroep.nl en later terug te luisteren via www.bosbeskapel.nl U
kunt op diezelfde webpagina van de Bosbeskapel, op dezelfde regel, ook
het liturgieblad bekijken en/of uitprinten.
Er is ook een livestream voor wie wil meeluisteren én -kijken. Ga daarvoor
naar www.bit.ly/SAL2804 U ziet een zwart scherm met een witte driehoek.
Vanaf 11.45 uur start de livestream en ziet u, wanneer u op de driehoek
klikt, als het goed is de kerkzaal van de Bosbeskapel en kunt u de
Dankdienst meemaken die om 12.00 uur begint.
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. 0641836659, email: A.J.den.hollander@kabelfoon.nl
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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
Vijgenbloem
Bij de lezing uit Johannes 21:1-14
De leerlingen van Jezus wordt gevraagd om hun netten aan de andere kant
van het schip uit te werpen. Ze
krijgen de opdracht om anders te
handelen dan ze gewend zijn en
het werkt verrassend. Er is veel
verborgen in onze werkelijkheid,
ook schatten, die, wanneer je
anders durft kijken en handelen
toch binnen je bereik blijken te
liggen. De vijgenboom helpt ook
om anders te kijken dan
gewoonlijk. De uitbottende boom
vertoont blaadjes en groene
bolletjes. Dat lijken direct al de
vruchten te zijn maar het zijn de
bloemen. De bloem van de vijg
bloeit en groeit ‘naar binnen’.
Veel soorten vijgenbloemen
worden in het beginstadium van
het bloembolletje bestoven door
kleine wespjes die naar binnen
kruipen. Je hebt je fantasie nodig
om te zien dat hier een bloem
bloeit!
foto: Lydia Vos
Oproep om foto’s in te sturen
De foto van de vijgenbloem heeft het idee gewekt om een fotorubriek te
starten voor de zondagsbrieven van komende tijd. We willen ieder vragen
om één of meer foto’s te maken of op internet op te zoeken van een
bloem, plant of boom waarin u een bijzondere religieuze betekenis ziet of
die u doet denken aan een Bijbeltekst of Bijbelverhaal. U kunt uw foto(’s)
opsturen naar m.koster@kpnplanet.nl. Graag natuurlijk met uw toelichting
erbij.
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