INTREDE
Aansteken van de kaarsen in stilte
Bemoediging
O.
Onze hulp is in de naam van de Heer
G.
Die hemel en aarde gemaakt heeft
O.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G.
En niet loslaat het werk van zijn handen
Drempelgebed
Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf,
met de last van het verleden
op onze schouders …gebedsstilte…
Vergeef ons, God, maak ons tot uw mensen,
vol van genade. Open ons naar U en naar elkaar, naar uw
toekomst.
AMEN
Morgenlied 216

'Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien.'

1.Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord
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Stilte

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Woord van welkom
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Gebed bij de opening van de Schriften
Kyriegebed
D. 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)

Glorialied

659:1, 5 en 6 Kondig het jubelend aan

1 Kondigt het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!
5 Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;
6 daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!
HET WOORD HOREN
Groet V: De Heer is met u G: Ook met u is de Heer
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Lezing

Jesaja 41, 17-20

Lied

96: 1, 6, 7

(NBV lector)

1.Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
6.In 't lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aard' en hemel opgenomen,
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.
7.Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.
Lezing

Johannes 16,16-24 (NVB lector)

‘Hier eindigen de Schriftlezingen’
Lied 126a Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap

Refrein 1. Koor

2. Allen:

Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
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Koor:
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ''Hun God doet wonderen.''
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde. Refrein Allen: Als God ons….
Koor: Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn, die, als de
regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Allen: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Uitleg en verkondiging
Lied

Orgelspel

811 Zoals een moeder zorgt

1 Zoals een moeder zorgt
voor kinderen, haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde,
en geen uur verflauwt zijn vuur.
Niet meer verstomt het woord
dat Hij ons heeft gegeven.
2 Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg,
zo hoog, zo heet en droog laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.
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3 Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen,
ik besta uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.
ANTWOORDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte Diaconale vakantieweken Bedrag overmaken op
NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie Den Haag
Zuidwest o.v.v. Diaconale Vakantieweken
2e collecte Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
Wijkgemeente Bosbeskapel
Gebeden
-Dankgebed
-Voorbeden met acclamatie 367k

Hoor ons bidden, God en luister,
wees nabij in licht en duister.
-Stilgebed,
-Gezongen ‘Onze Vader’ met Lied 1006
1 Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
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ten

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

UITEENGAAN

3. Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.
5. God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.
Zending en zegen
Gemeente: Amen (LB 431b):

Slotlied

974: 1, 3 en 5

1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.
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Orgelspel
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De Vrede die van God uitgaat

Zondagsbrief
De vrede die van God uitgaat, die Hij alleen kan schenken,
is groter dan het grootste goed, gaat boven al ons denken.
Zij vult met haar geheimenis, de harten en gedachten,
dat Christus zelf ons anker is, ook als wij storm verwachten.
De vrede die van God uitgaat, verlicht ook onze wegen.
Zij zoekt het huis dat open staat en vult het met zijn zegen.
Laat daar alleen uw baken zijn wat waar is en rechtvaardig,
hecht nooit uw hart aan schone schijn maar aan wat eerbied waardig,
wat liefelijk als lente is, wat mooi is en blijft deugen.
Geef eer aan wie de eer toekomt. Blijf U in God verheugen.
Verheug u in de Heer, en geef u goedgezind aan allen.
De vrede die van God uitgaat deelt zich met welgevallen!
Sytze de Vries
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17 mei 2020

Bericht van overlijden
Op vrijdag 15 mei jongstleden is overleden in de leeftijd van 88 jaar
Truus Boogaard–van der Wees
Wij danken voor alles wat zij mocht betekenen in haar leven voor velen
en wat zij mocht ontvangen en we bidden om troost voor haar kinderen
en die bij hen horen en voor haar vrienden en voor allen die haar
missen. De dankdienst voor haar leven zal noodgedwongen een
besloten samenkomst zijn in de Bosbeskapel op woensdag 19 mei. De
dienst is rechtstreeks vanaf 14.00 uur mee te luisteren op
www.kerkomroep.nl Aansluitend vindt eveneens in besloten kring de
begrafenis plaats op Oud Eik en Duinen.

Collectebestemming van de 1e collecte:
Diaconale collecte: vakantieweken diaconale locaties
Niet alle diaconale locaties in Den Haag bieden vakantieweken aan,
maar de meeste wel en sommige zelfs elk jaar. Zo zijn de
vakantieweken van de Kinderwinkel, Kariboe Bibi/Oase en de
Paardenberg vermaard. Het gaat vaak om mensen en kinderen die
zelden de stad uitkomen en soms zelfs zelden buiten hun eigen wijk
komen. Op mooie plaatsen in het land strijken zij neer, begeleid door
vrijwilligers en beroepskrachten, en doen zij met elkaar al die dingen
die een vakantie zo leuk maken: samen lekker eten, spelen,
bezienswaardigheden bezoeken, elkaar ontmoeten en met elkaar in
gesprek raken, en dan mag het ook ergens over gaan. Maar vooral
genieten van de rust, van het even niet meer hoeven, van het even
kunnen loslaten van hun stadsleven dat niet altijd over rozen gaat.
Het zijn dankbare weken, maar ze zijn ook kostbaar en kunnen niet
gehouden worden zonder de ondersteuning van de Protestantse
Diaconie Den Haag. Voor wanneer of voor wat er weer kan! Helpt u
mee? Graag!
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Bloemengroet: de bloemen gaan naar mw. Corrie Dekker

Overzicht per 4 mei van de ontvangen giften en collecten
Zuidwest
Datum
15-mrt-20
22-mrt-20
29-mrt-20
5-apr-20
12-apr-20
19-apr-20
26-apr-20
3-mei-20

1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e
1e
2e

bestemming
Kerk in Actie / Noodhulp Zuid Soedan
Wijkgemeente
Kerk in Actie / Binnenlandsdiaconaat
Wijkgemeente
Kerk in Actie / Werelddiaconaat Ghana
Haastu
Diaconale collecte SIV
PKN Jeugdwerk (JOP)
Kerk in Actie/Kinderen in de knel in India

Wijkgemeente
Diaconale collecte Paardenberg
Wijkgemeente
Gem collecte Schapen Armenië
Jeugdwerk eigen gemeente
Kerk in Actie / Noodhulp Nigeria
Wijkgemeente

Totaal
54,30
49,65
169,02
135,10
120,80
122,94
222,57
173,14
482,87
538,79
226,61
318,40
2670,120,00
74,00
69,00

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

11

12

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 Huibert Oppedijk van Veen

‘Bij de roeping van Jeremia toonde God hem een amandelstokje
(Jeremia 1:11). Om dit beeld te verstaan moeten we weten dat de
amandelboom de eerste boom in het Midden-Oosten is, die na de
winter gaat uitbotten en bloesemen. Reeds in januari, als de andere
planten nog in hun winterslaap zijn, gaat hij al zijn knoppen laten
groeien en zelfs bloesemen. Hij reageert dus sneller dan andere
planten op de lentezon en lenteregen. De Hebreeuwse betekenis van
het woord amandel is dan ook waakzaam, oplettend. Een wuivende
amandeltwijg in de winter laat zien dat God al klaar wakker is, terwijl
het volk nog slaapt. De Verbondsgod laat niet varen wat Zijn hand
begon.’
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