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INTREDE
Aansteken van de kaarsen in stilte

Pinksteren

U kunt thuis ook een lichtje aansteken, om dit moment van
stilte en inkeer met ons te delen

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 zingen met
Lied 688
1 Solo
2 Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.
3 Solo
4 Heilige Geest,
Gij zijt als het licht,
kom dan, wek ons tot nieuw leven,
herschep ons.
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.

Voorganger: ds. David Schiethart
Organist: Kees Spaans
Trompetist: Anita Meijsbergh.
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Smeekgebed, uitlopend op: (LB 301a)

2 stort nu in ons het goede woord
dat wordt geloofd met het gehoor
en indaalt als een zoete wijn
waarvan wij dronken zijn,
3 Solo
4 O stormwind die ons huis vervult,
vuur dat zich over elk verdeelt,
maak onze eigen woorden tot
de eigen taal van God.

Glorialied 632:1 en 3 met koraalvoorspel orgel & trompet
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Lezing

1.Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Johannes 14, 23-29 (NBV) lector
‘Hier eindigen de Schriftlezingen’

Lied 417 Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen
Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht. (2 x )

3.Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

(vertaling: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie.
Laat je hart niet moedeloos zijn. Joh. 14,27)

Uitleg en verkondiging
Orgel & trompet Gavotte G.F. Händel

HET WOORD HOREN

ANTWOORDEN

Groet
V. De Heer is met u
G. Ook met u is de Heer

Inzameling van de gaven
terwijl we luisteren maar Air van J. Blow door orgel & trompet

Gebed bij de opening van de Schriften zingen met
Lied 333 Kom Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt. (2 x )

1e collecte: bestemd voor de Kinderwinkel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Kinderwinkel

Inleidende woorden

2e collecte: bestemd voor KerkinActie Pinksterzending
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. KerkinActie
Pinksterzending

Lied 674: (bij Handelingen 2, 1-13)
1 Solo

3

4

Dank- en voorbeden, stil gebed

V. Die op de avond voor zijn líjden het brood genomen heeft,
gebroken, en het déelde met zijn vríenden:‘Neem en éet, mijn
lichaam voor ú.’
G.
Wij danken U, God van ons heil.
(stilte)
V. Die de beker heeft genómen en hem deelde met zijn
vrienden:‘Het nieuwe verbónd in mijn blóed, vergoten tot
vergéving en verzóening.’
G.
Wij danken U, God van ons heil.
(stilte)
V. Gezegend Gij, omwille van Hém die wij hier en nu gedenken
met dit bróod en deze béker. Zend uw Géest, kom in ons
mídden.

BROOD EN WIJN
Tafellied
1 Solo

672:

4 Gij liefdevuur van God,
kom ons geheel doordringen.
Voeg hart en zin tezaam
en heilig alle dingen.
Bij 's Heren liefdemaal
zult Gij aanwezig zijn.
Vorm ons naar Christus' beeld,
door woord en brood en wijn.

allen:
Tafelgebed, de grote lofzegging
V.
De Heer zal bij u zijn
G.
DE HEER ZAL U BEWAREN
V.
Verheft uw hart
G.
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

V. Bind ons samen tot één líchaam dat zindert van leven en
geestkracht, met handen die geréchtigheid dóen en voeten die
gaan op de wég van de vréde.
G.
Maak ons één, doe ons herleven.
V. Zo loven en zegenen wij Ú met allen in hemel en op aarde,
want Hij is onze rédder en bevríjder, Jezus Christus, uw Zóon
en onze Héer.

Tafelgebed 403e:
V.
Breng dank aan God, want Hij is goed.
G.
ZIJ LIEFDE DUURT IN EEUWIGHEID.
verder zingen:
V. Gezegend Gij, machtige Gód, om het licht van deze dag,
om het léven uit uw hánd, om de líefde ons gegéven.

allen:

Zend uw Geest, kom in ons midden.

allen:

Gezegend Gij, machtige God.

V. Gezegend Gij, eeuwige Gód, om de werken die Gij doet,
om de rédding ons gebrácht, om uw wóord dat richting wíjst.
G.
Gezegend Gij, eeuwige God.
V. Gezegend Gij, heilige Gód, om de mens naar uw hart,
uw Zóon tot ons gezónden, Jezus Chrístus, onze Heíland,
G.
Gezegend Gij, heilige God.
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Aan U de eer, de macht, de glo-rie.

V.

Bidden wij de woorden die Uw Zoon ons gegeven heeft:

G.

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.
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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.

Zending en zegen
Gemeente: Amen (LB 431b):

Vredegroet zingen met Lied 421 Vrede voor jou
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Orgel & trompet Roept uit aan alle stranden
Delen van brood en wijn terwijl we zingen
Lied 681 Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus.
(vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde)

Dankgebed
UITEENGAAN
Slotlied

686: 1 en 3 met koraalvoorspel orgel & trompet

1 De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak één wat is verdeeld.

3 De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag naar mevrouw Ina Steenhuis.
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Uitleg van de liturgische schikking met Pinksteren
“En er verschenen hun tongen van vuur, en zij werden vervuld met
de Heilige Geest” In de schikking zijn vlamvormige bloemen
verwerkt, als verwijzing naar de Heilige Geest, die neerdaalt op de
hoofden van de discipelen. Grassen symboliseren de wind …..“En de
Geest daalde neer als het geluid van een hevige wind'.

Zondagsbrief
31 mei 2020

Toelichting collecten 31 mei
1e collecte: Diaconale collecte: Kinderwinkel
De Kinderwinkel is een project van de protestantse wijkgemeente van
de Marcuskerk en van Stek – voor stad en kerk. Dit jaar viert de
Kinderwinkel haar 25-jarig bestaan! In 1995 werd De Kinderwinkel
vanuit de Marcuskerk opgericht. De Kinderwinkel wil dagelijks een
veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk
waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In De Kinderwinkel
werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en
de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en
hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met
verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten.
De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop,
tienerinloop, ouder-kindochtenden, het bekende tienerrestaurant op
donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in
de schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer.
De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt.
Onmisbaar, vindt ook de Haagse Diaconie die dit project ruimhartig
steunt. Doet u mee? Van harte aanbevolen.
2e collecte: Kerk in Actie – Pinksterzending: Marokko
Steun in de rug voor jonge open kerk
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor
niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en
Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse
land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit
andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de
kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert
de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan
gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel,
getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk.
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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
Waarnemen wegens verlof ds. Martin Koster
In de periode van dinsdag 26 mei tot en met maandag 1 juni zal
ds. Michiel Aten (06-10811430) waarnemen op de Bosbeslocatie
vanwege verlof van ds. Koster.
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

