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 27:1

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
Bemoediging, drempelgebed en kyriëbede

verbeelding van de twee stenen tafelen met de eerste woorden
van elke van de ‘Tien Woorden’ of ‘Tien Geboden’; Allereerste woord:

אנכי

‘Ik’

Exodus 20
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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.

O: Dat wij niet vergeten de nood van anderen;
bevrijd ons van wanhoop en doelloosheid,
geef ons kracht om pijn, en verdriet, te doorstaan.
G: BEWAAR ONS IN UW LIEFDE, HEER ONTFERM U OVER ONS!
Glorialied

we gaan staan Psalm 8:1,2

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
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Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kinderen doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt Ge uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.

VI Pleeg geen moord.
VII Pleeg geen overspel.
VIII Steel niet.
IX Leg over een ander geen vals getuigenis af.

Inleiding op de Schriftlezing en
Gebed bij de opening van de Schrift Lied 314:1

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

X Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op
zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

Antwoordlied Lied 310:1 en 5
Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden er is geen god die zo bevrijdt!

Schriftlezing Exodus 20:1-17 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Toen sprak God deze woorden:
I. ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
II Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen
enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden
op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer,
vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij.
Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde
geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en
doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
III Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
IV Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u
werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die
gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u,
voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook
voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de
HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op
de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en
heilig verklaard.

Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden er is geen god die zo bevrijdt!
Uitleg en verkondiging gesproken en gemusiceerd
-

Largo uit een sonate van P. Locatelli
Allegro uit de sonate van P. Locatelli

Antwoordlied

Lied 316:1

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ‘t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

V Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een
lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
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Collecte

Wegzending

1e collecte KerkinActie Werelddiaconaat
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie
Den Haag Zuidwest o.v.v. KerkinActie Werelddiaconaat
2e collecte Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie
Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel
Adagio uit een sonate van P. Locatelli

Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
dhr Henk van den Brink
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.

staande

Lied 422:1,2

Laat de woorden die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen
door uw stille kracht.
Laat ons weten, nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
Zegen , beaamd met:

Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
Orgelspel

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.
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Zondagsbrief
24 mei 2020
Collecteaankondiging
1e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Oeganda
Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze
worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar
school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie
organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen
hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en
werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan
komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans met uw bijdrage!
kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda
Besloten kerkdiensten in juni met maximaal 30 aanwezigen
Komende week komt over de aanpak hiervan meer informatie.

Je ervaart deze tijd wat vrijheid betekent,
de teerste snaar in je ziel wordt aangeraakt.
Je wordt verdrietig, bent aan huis gekluisterd.
En niemand meer die nog naar je luistert.
Je krijgt geen knuffel meer of arm om je heen
je voelt je opeens zo hopeloos intens alleen.
Allerlei gedachten over je hele leven
blijven door je brein heen zweven.
Je bent bezig met zelfbeklag om het alleen zijn.
Je kan niet leven zoals je wilt en dat doet pijn
Je bid tot God of Hij je kracht wil geven
Om sterker te staan in het dagelijkse leven.
Wonder boven wonder je gebed wordt verhoord.
Want plots in je donkerste gedachten
verschijnt er iemand met een lief woord
van je kinderen, kleinkinderen, lieve vrienden.
De sombere gedachten verdwijnen snel
Verblindt door een vochtige nevel
van in je ogen nog een laatste traan.
Je voelt je weer een blij mens en je
gaat het leven weer moedig verder aan.
Elly van Melzen

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 (zie ook hierboven)
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
Zondagsbrief afhalen: vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes in de
Bosbeskapel

De bloemen gaan als groet naar dhr Henk van den Brink
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