Orgelspel
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 98:1

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Bemoediging en drempelgebed

Jesaja 55:12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.
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Enkele zangstemmen

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:
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.
♫ Psalm 98:4

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
2

12

Kyriëgebed, afgewisseld met:

Glorialied

we gaan staan Lied 150a:1,3

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
Inleiding op de Schriftlezing
Gebed bij de opening van de Schrift, gezongen 317:1,3

Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend
begroeten, en alle bomen zullen in
de handen klappen.
13
Doornstruiken maken plaats voor
cipressen, distels voor
mirtenstruiken.
Zo zal de HEER zich roem verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk
teken.
56:1

Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig, handhaaf het
recht; de redding die ik breng is
nabij,
en weldra openbaar ik mijn
gerechtigheid.
2
Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan
vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en
ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn
hand van het kwaad.
3
De vreemdeling die zich met de
HEER heeft verbonden, laat hij niet
zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van
zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’

4

Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht
neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,
5
hem geef ik iets beters dan zonen
en dochters:
een gedenkteken en een naam in
mijn tempel en binnen de muren
van mijn stad. Ik geef hem een
eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
6En de vreemdeling die zich met de
HEER heeft verbonden om hem te
dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt
en niet ontwijdt, ieder die
vasthoudt aan mijn verbond –,
7
hem breng ik naar mijn heilige
berg, hem schenk ik vreugde in
mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn
altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van
gebed voor alle volken’.
8
Zo spreekt God, de HEER,
die bijeenbrengt wie uit Israël
verdreven waren:
Ik breng er nog meer bijeen dan al
bijeengebracht zijn.

Lied 98b

3. Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilige stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.
Schriftlezing afgewisseld met samenzang
Eerste Lezing Jesaja 55:12-56:8 (nieuwe bijbelvertaling)
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2. Speel op de citer, blaas op de fluit,
steek de trompetten, jubel het uit.

3. Zeeën en stromen, beek en rivier,
klap in je handen, bruis van plezier.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

4. Bergen en heuvels, huppel en spring,
blijf daar niet staan, jubel en zing.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

5. God komt regeren eerlijk en goed,
dans Hem met bel en met trom tegemoet.

Uitleg en verkondiging gesproken en gemusiceerd
Tweede Lezing Johannes 14:1-14 (herziene statenvertaling)
1
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Laat uw hart niet in beroering
raken; u gelooft in God, geloof ook
in Mij.
2In het huis van Mijn Vader zijn
veel woningen; als dat niet zo was,
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga
heen om een plaats voor u gereed
te maken.
3En als Ik heengegaan ben en
plaats voor u gereedgemaakt heb,
kom Ik terug en zal u tot Mij
nemen, opdat ook u zult zijn waar
Ik ben.
4
En waar Ik heen ga, weet u, en de
weg weet u.
5
Thomas zei tegen Hem: Heere, wij
weten niet waar U heen gaat, en
hoe kunnen wij de weg weten?
6
Jezus zei tegen hem: Ik ben de
Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan
door Mij.
7
Als u Mij gekend had, zou u ook
Mijn Vader gekend hebben; en van
nu af kent u Hem en hebt u Hem
gezien.
8
Filippus zei tegen Hem: Heere,
laat ons de Vader zien en het is ons
genoeg.

Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n
lange tijd bij u, en kent u Mij niet,
Filippus? Wie Mij gezien heeft,
heeft de Vader gezien; en hoe kunt
u dan zeggen: Laat ons de Vader
zien?
10Gelooft u niet dat Ik in de Vader
ben en de Vader in Mij is? De
woorden die Ik tot u spreek, spreek
Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader,
Die in Mij blijft, Die doet de
werken.
11
Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben
en de Vader in Mij is, en zo niet,
geloof Mij dan om de werken zelf.
12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie in Mij gelooft, zal de werken
die Ik doe, ook doen, en hij zal
grotere doen dan deze, want Ik ga
heen naar Mijn Vader.
13
En wat u ook zult vragen in Mijn
Naam, dat zal Ik doen, opdat de
Vader in de Zoon verheerlijkt zal
worden.
14Als u iets vragen zult in Mijn
Naam, Ik zal het doen.

-

Allegro uit een sonate in Bes groot G.Ph. Telemann
Adagio uit de sonate voor viool in g J.S. Bach

Antwoordlied

Lied 993:1,4,5,6

4. om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan.
5. Israël, Egypte, stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte - alles zegent Hem,
6. want Hij zal verzoenen wat vijandig is,
nieuwe namen noemen, voor een oud gemis.
Collecte
1e collecte Diaconale collecte Kariboe Bibi
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 862554 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Kariboe Bibi
2e collecte PKN jeugdwerk (JOP)
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. PKN jeugdwerk (JOP)

Antwoordlied Psalm 87:1,2
Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
5

Toelichting beide collecten zie verderop in de zondagsbrief
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Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
mw Renée Pleijsier

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

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

staande

Lied 834:1,2

vers 3 na de zegen

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Zegen , beaamd met:

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht
Orgelspel
Een lied, een verdichting

Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
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Zing voor Adonai een nieuw gezang.
Ja, wat onuitvoerbaar lijkt, bewerkt Hij.
Zijn rechterhand komt Hem te hulp
en zijn heilige arm.
Adonai maakt voelbaar zijn hulp,
voor de ogen van de volken openbaart hij zijn rechtvaardigheid
gestoeld op waarheid.
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Hij gedenkt zijn goedertierenheid
en zijn betrouwbaarheid voor het huis van Israël.
Alle verre uithoeken van de aarde aanschouwen
de hulp van onze God.
Juich voor Adonai, heel de aarde.
jubel, roep uit, zing.
Zing voor Adonai met de harp,
met de harp en met de stem van een lied.
Met trompetten en de stem van de sjofar.
Juich voor het aangezicht van de koning, van Adonai.
De zee davert en alles wat in haar is,
de continenten en allen die haar bewonen.
Rivieren klappen in de handen.
Verenigd uiten de bergen kreten van vreugde.
Voor het aangezicht van Adonai.
Ja hij komt om schikking te treffen voor de aarde,
Hij zal de continenten schikken in rechtvaardigheid gestoeld op waarheid
en schikt de volkeren rechttoe rechtaan.
Psalm 98
vertaling Martin Koster
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Zondagsbrief
10 mei 2020
Collecteaankondigingen:
1e collecte: Diaconale collecte Kabiboe Bibi
Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen
elkaar steunen, stimuleren en inspireren en waar zij andere vrouwen
laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur.
Kariboe Bibi is er voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby
tot tiener) voor ontmoeting en hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi
open voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar een
ruimte en ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de
vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en zijn gastvrouw. Kariboe
Bibi is gevestigd in buurt-en-kerkhuis de Oase (Spoorwijk). Mede met
uw bijdrage blijven we deze vrouwen ondersteunen.
2e collecte: PKN jeugdwerk (JOP)
Jong en oud leren van elkaar.
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen.
Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde
passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een
moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren
hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden
te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond
geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen
verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen
voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin
staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek
in de groep begeleidt. Met uw gift kan JOP deze materialen verder
ontwikkelen.
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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

fl-Ora et labora
Bid en werk - Symboliek van aardse flora kan zowel inspireren tot
gebed als tot actie.
Graag uw inzending naar m.koster@kpnplanet.nl
Deze week een inzending van Rieta Hartman–van Spronsen

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

“Deze foto is genomen vanuit mijn “werkplek” achter de
computer. Ik voel mij vaak verdrietig en alleen. Maar als ik
dan naar buiten kijk, zie de krachtige boom, het nieuwe
blad, bloemen die uitkomen, de vijgenboom met zijn
bloemen, herinnering aan Wim, dan zie ik daar hoop,
troost en steun in. "Alles wordt nieuw”. Voel me dan ook
een bevoorrecht mens.”
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