N.B. Luistert u rechtstreeks naar de dienst op zaterdagnamiddag
(16.30 uur), dan hoort u geen gemeentezang want er wordt in de
dienst niet gezongen. De liederen worden in de rechtstreekse
uitzending in wisselspraak uitgesproken.
Luistert u later terug via de website van de Bosbeskapel dan
hoort u wel gemeentezang. Deze zang is na de dienst gezongen
door enkele stemmen en opgenomen. En vervolgens gemonteerd
op de betreffende plaatsen ten behoeve van hen die thuis de
dienst terugluisteren.
Orgelspel

Allein Gott in der Höh sei Ehr - J.S. Bach

Welkom door de ouderling 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 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.

Mozes bij het brandende braambos
die opdracht krijgt zijn schoenen van zijn voeten te doen
kunstenaar onbekend, Basilica di San Vitale
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Trinitatis
besloten radiokerkdienst vanuit de Bosbeskapel
Voorganger: ds Martin Koster
Ouderling HansBert Griffioen
Diaken Kjell Wagner
Lector Els Brooshooft
Organist: Ineke Pieters
Altviolist: Simon Rosier
viering met ten hoogste dertig aanwezigen

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.
Bemoediging, drempelgebed en kyriëbede
ouderling: Onze hulp is in de naam van de HEER
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ouderling: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
ALLEN: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
ouderling: Gij die ons tegemoet treedt in mensen
ALLEN: WEES HIER AANWEZIG
ouderling: Gij die vreugde schept in mensen die elkaar bijstaan
ALLEN: WEES ONZE BRON
ouderling: Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
ALLEN: DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.
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ouderling: Dat wij niet vergeten de nood van anderen;
bevrijd ons van wanhoop en doelloosheid,
geef ons kracht om pijn, en verdriet, te doorstaan.
ALLEN: BEWAAR ONS IN UW LIEFDE, HEER ONTFERM U OVER ONS!
Glorialied Psalm 8: 3, 4

Aanschouw ik ‘s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.
we gaan zitten
Inleiding en gebed bij de opening van de Bijbel
Schriftlezing Exodus 2:23-3:15
Jaren gingen voorbij, en de koning van
Egypte stierf. Maar de Israëlieten
gingen nog altijd onder dwangarbeid
gebukt. Ze klaagden luid en hun
hulpgeroep steeg op naar God. God
hoorde hun jammerkreten en dacht aan
het verbond dat hij met Abraham,
Isaak en Jakob had gesloten. Hij zag
hoe de Israëlieten leden en trok zich
hun lot aan.

zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem
vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’
antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’
waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen
uit, want de grond waarop je staat, is heilig.
Ik ben de God van je vader, de God van
Abraham, de God van Isaak en de God van
Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij
durfde niet naar God te kijken. De HEER
zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er
in Egypte aan toe is, ik heb hun
jammerklachten over hun onderdrukkers
gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben
ik afgedaald om hen uit de macht van de
Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit
Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te
brengen, een land dat overvloeit van melk
en honing, het gebied van de Kanaänieten,
de Hethieten, Amorieten, Perizzieten,
Chiwwieten en Jebusieten. De jammerklacht
van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen
en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren
hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu
naar de farao: jij moet mijn volk, de
Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes

Mozes was gewoon de schapen en
geiten van zijn schoonvader Jetro, de
Midjanitische priester, te weiden. Eens
dreef hij de kudde tot voorbij het
steppeland, en zo kwam hij bij de
Horeb, de berg van God. Daar
verscheen de engel van de HEER aan
hem in een vuur dat uit een doornstruik
opvlamde. Mozes zag dat de struik in
brand stond en toch niet door het vuur
werd verteerd. Hoe kan het dat die
struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga
dat wonderlijke verschijnsel eens van
dichtbij bekijken. Maar toen de HEER
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zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de
farao zou gaan en de Israëlieten uit
Egypte zou leiden?’ God antwoordde:
‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het
teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je
het volk uit Egypte hebt weggeleid,
zullen jullie God bij deze berg vereren.’
Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de
Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de
God van hun voorouders mij gestuurd
heeft, en ze vragen: “Wat is de naam

van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’
Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er
zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten:
“IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe
gestuurd.”’ Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg
tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de
God van uw voorouders, de God van
Abraham, de God van Isaak en de God van
Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor
altijd heten, met die naam wil ik worden
aangeroepen door alle komende generaties.’

Antwoord Lied 944:1,3

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.
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.
Uitleg en verkondiging gesproken en gemusiceerd
IK DIE PLAATSVIND, VIND PLAATS

Largo - P. Locatelli
Allemande - P. Locatelli
Antwoord Geloofsbelijdenis
Belijden wij ons geloof in God aan wie wij recht doen als wij ons
inzetten voor de minsten der mensen.
Ik geloof in God die ik ‘Vader’ en ‘Moeder’ mag noemen en die wil
dat wij gelukkig kunnen zijn.
ALLEN: IK GELOOF IN DE VERREZEN JEZUS;
HIJ GING ONS VOOR ALS MEDEMENS.
AL WAT HIJ WAS, AL WAT HIJ BEZAT
DEELDE HIJ TOT GELUK VAN VELEN.
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Hij blijft ons nabij in mensen die leven vanuit zijn Geest.
die Gods handen zijn in onze wereld,

Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons

ALLEN: IK GELOOF IN DIE GEEST
DIE LICHT EN WARMTE GEEFT,
ENERGIE OM LIEF TE HEBBEN,
OM MET ANDEREN TE DELEN,
OM VAN ANDEREN TE ONTVANGEN.
DIE ONS WEGHAALT UIT ONS ‘ALLEEN ZIJN’.

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.

Stilte - Onze Vader

Wegzending
Ik geloof in mensen.
Ik geloof in hen die gemeenschap vormen rond Jezus,
in hen die blijven geloven dat we er zijn voor elkaar
en werken aan een wereld
waar elke mens geborgenheid en levenskwaliteit vindt.
ALLEN: IK GELOOF IN DE LIEFDE VAN GOD
DIE VERGEEFT,
EN MIJ OP HANDEN DRAAGT
IN TIJD EN EEUWIGHEID. AMEN.
Collecte
1e collecte Diaconale collecte Jong Transvaal en Schilderswijk
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Jong Transvaal en Schilderswijk
2e collecte Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel
Muziek

Adagio - P. Locatelli

Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
mw Annie Tuit-Senders
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.
Muziek

Allein Gott in der Höh sei Ehr - J. G. Walther

Gebeden
Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen
samen’, waarna de gemeente spreekt:
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Overzicht per 1 juni van de in mei ontvangen collecten voor
Bosbeskapel en Shalomkerk
Datum
collecte bestemming
Totaal
3 mei 2020

1

Kerk in Actie / Noodhulp Nigeria

188,50

2

Wijkgemeente Bosbes

111,00

2

Wijkgemeente Shalom

56,50

10 mei 2020

1

Diaconale collecte Kariboe Bibi

181,50

17 mei 2020

2
1

PKN Jeugdwerk (JOP)
Vakantieweken diaconale locaties

166,50
156,00

2

Wijkgemeente Bosbes

129,00

2

Wijkgemeente Shalom

129,00

1

Wijkdiaconie Bosbes

12,50

1

Wijkdiaconie Shalom

37,00

2

Wijkgemeente Bosbes

22,50

2

Wijkgemeente Shalom

42,00

1

KIA Werelddiaconaat

394,00

2

Wijkgemeente Bosbes

272,00

2

Wijkgemeente Shalom

77,00

1

Diaconale collecte Kinderwinkel

2

KIA Pinksterzending

21 mei 2020

24 mei 2020

31 mei 2020

146,50

Collecteaankondiging
1e collecte: Diaconale collecte: JONG Transvaal en Schilderswijk
Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je geholpen wordt als
je ergens mee zit en waar je kunt werken aan je toekomst. Zo’n plek
gun je natuurlijk iedereen. JONG Transvaal is in de Julianakerk actief
voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Transvaal. Er loopt ook een
pilot van het project in het Stagehuis in de Schilderswijk. Het project
biedt vier dagen in de week een gastvrije ruimte aan jongeren voor
een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en hulp van tutoren
bij hun huiswerk. Want deze kinderen kunnen de door school en
commerciële instellingen aangeboden huiswerkbegeleiding niet
betalen.
Met kinderen werken aan hun toekomst is een prachtige vorm van
armoedepreventie. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. We
willen deze jongeren graag blijven ondersteunen en daar kunnen we
uw bijdrage goed bij gebruiken.
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

96,50
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis per email ontvangen door uw aanmelding per e-mail te sturen naar:
zondagsbrief@bosbeskapel.nl

Op 2 juni is overgemaakt naar de Stichting Mensenkinderen een
bedrag van € 3011,50
Dit bedrag is de opbrengst van ons Zuidwest project “Schapen voor
Armenië”
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Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur
aanleveren per e-mail naar: kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl
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Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de Bosbeskapelgemeenschap naar
mevrouw Annie Tuit-Senders
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