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 66: 1, 2 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen

Anton Mauve – herders met schapen, Dekkersduin - Duinoord

Wijkgemeente Den Haag-Zuidwest
Gemeenschappelijke besloten radiokerkdienst voor de
Bosbeskapel en de Shalomkerk
opgenomen in de Shalomkerk
3 mei 2020
Zondag Jubilate
voorganger: ds. David Schiethart
organist: Heleen v.d. Weel
Orgelspel: Inleiding en melodie Psalm 23

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
2. Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.
7. De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

(melodie Straatsburg 1545/bewerking Jan D. van Laar)

Stilte
Woord van welkom

Kyriëgebed
D.
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van
de wereld en Zijn naam prijzen, want Zijn barmhartigheid kent
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geen einde.

Gebed bij de opening van de Schriften

Smeekgebed, uitlopend in: (LB 301a)

Lied bij Bevrijdingsdag

772:1 - 4

1. Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
hoe Gods nieuwe wereld zal zijn.
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres,
en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam,
de wolf legt zich neer naast het lam.

Glorialied

652: 1-4 Zing jubilate voor de Heer

1. Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!
2. Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!
3. Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!
4. Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!
HET WOORD HOREN

Groet

V.

De Heer is met u

G. Ook met u is de Heer
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2. Dan zingen de bergen en heuvels het uit,
de volkeren leven in vrede.
De aarde is vol van de kennis van God,
zo vol als met water de zee, de zee,
zo vol als met water de zee.
3. Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt,
en ouders en kinderen strijden.
De aarde is ziek door de schuld van uw volk,
en de doornstruik verovert het land, het land,
de doornstruik verovert het land.
4. God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,
maak een einde aan onrecht en pijn.
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,
uw volk gelukkig kan zijn.
lezing Johannes 10,1 – 10 Lector

Uitleg en verkondiging:

‘Hier eindigt de Schriftlezing’

te beginnen met Lied 23b: 1 en 2

De Heer is mijn herder! ‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust.
2. De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.
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preek deel I,

tussenzang Lied 23b: 3 en 4

De Heer is mijn herder! Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf!
4. De Heer is mijn herder! In ‘t hart der woestijn
verkwikken en laven zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.
ANTWOORDEN
Inzameling van de gaven

preek deel II, afsluiten met zingen psalm 23b vers 5

De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren in ‘t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.
Orgelspel: Ik hoor trompetten klinken, de vijand is nabij (Lied 901)
vanwege het thema Bezetting Nederland 1940-1945
Lied

1e collecte: 75 jaar bevrijding: Kerk in Actie / Noodhulp
U kunt een bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Kerk in Actie /
Noodhulp
2e collecte: Wijkgemeente
U kunt een bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente
Bosbeskapel

944: 1 - 4

O Heer, verberg u niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.
2. En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.
3. Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.
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Gebeden
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, gezongen Onze Vader (Lied 369b):
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
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.

UITEENGAAN
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Slotlied

653: 1, 6 en 7

U kennen, uit en tot U leven
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
6. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Zending en zegen

Orgelspel: Gelukkig is het land (Valerius, bewerking Jan Zwart/
Boudewijn Zwart) – vanwege het thema 75 jaar Bevrijding 5 mei
1945/2020

Zondagsbrief
3 mei 2020
Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
We starten weer met de bloemengroet vanuit de Bosbeskapel.
Wekelijks zal de bos bloemen eerst net als anders vanaf
zaterdagmorgen in de Bosbeskapel op de Tafel staan. Na half
twaalf zondagmorgen zullen de bloemen afgehaald worden en
op geschikte tijd worden bezorgd. Deze zondag gaan de
bloemen als groet van de gemeente naar mw. Eefje
Kleinrensink-van Steensel.
Spaardoosjes Schapenproject Armenië
Normaal gesproken zouden de komende twee weken de
spaardoosjes voor het schapenproject worden ingezameld. Nu
dit niet mogelijk is en we ook geen idee hebben wanneer wel,
vragen wij u het gespaarde bedrag over te maken. Wij willen
dit project afronden en zullen u op de hoogte brengen van
hoeveel schapen wij uiteindelijk met elkaar gerealiseerd
hebben. Tot 17 mei kun u het bedrag overmaken op rekening:
NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie Den Haag
Zuidwest o.v.v. Schapen Armenië
Bij voorbaat dank, Diaconie Den Haag-ZuidWest
Meditatief moment op dinsdagnamiddag.
Vanaf a.s. dinsdag 5 mei zijn we als Bosbeslocatie voornemens
om elke dinsdagmiddag om half vijf een meditatief moment uit
te zenden vanuit de kerkzaal van de Bosbeskapel. Een korte
meditatie bij een bijbeltekst en een gebed worden afgewisseld
door muziek of zang. Sandra den Hollander zal a.s. dinsdag de
spits afbijten.
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.
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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

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

Haagse Dodenherdenking en concert in Grote Kerk
De Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) houdt een Live
herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk van Den Haag
maandag 4 mei 2020 van 19.00 - 20.35 uur die via een
livestream (vanaf 18.55 uur) te volgen zal zijn op
https://www.youtube.com/watch?v=MviAtcCIH3s
en op de website:www.oecumenedenhaag.nl/live
Uit het programma: Welkom van Ad van der Helm, voorzitter
HGK. Ben van Oosten bespeelt het orgel van de Grote Kerk,
o.a. met werk van Jehan Alain. Er is een live schakeling met de
plechtigheid op de Amsterdamse Dam, daarvoor en daarna
wordt live muziek uitgevoerd door musici met wortels in
verschillende landen. De klokken zullen luiden en we sluiten af
met een zegenbede. Wij hopen dat velen vanuit huis deze
herdenkingsdienst willen meemaken!
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

Zondag van de Goede Herder
kleine dotjes schapenwol in het gras met daarover welvend een
tak van een bandwilg als beschermende herdersstaf.
foto en schikking Lydia Vos

Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag. Tel. 06-41836659, email:
A.J.den.hollander@kabelfoon.nl
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Flora et labora
Bid en werk - Symboliek van aardse flora kan zowel inspireren
tot gebed als tot actie.
Deze week een inzending van Elly van Melzen

Elly: “Ik heb deze afbeelding op het internet gevonden waar ik
mijn Bijbelverhaal bij denk: de gelijkenis van de ware wijnstok.
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman en jullie
zijn de ranken. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt neem
Ik weg en al wie vrucht draagt die reinigt Hij.’”
Heeft u ook een foto+toelichting voor deze rubriek? U kunt het
insturen naar m.koster@kpnplanet.nl
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