NB: Het verloop van de liederen en geloofsbelijdenis tijdens de
rechtstreekse kerkdienst is als volgt:
Wat in HOOFDLETTERS staat wordt gezamenlijk uitgesproken.
Dit gezamenlijk spreken is in afwisseling met de stem van de
ouderling of van de voorganger. De woorden die zij uitspreken
staan in kleine letters.
Als u de dienst later terugluistert, hoort u de liederen gezongen.
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst besloten met de woorden:
Licht wordt nu aangedragen
Aandragen van licht in stilte we gaan staan licht wordt
aangedragen en markeert het begin van onze kerkdienst in
verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede;

uit het planetarium in Franeker

Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel
Zondag 21 juni 2020
besloten radiokerkdienst vanuit de Bosbeskapel
Voorganger ds. Trees van Montfoort
Ouderling Johan Bovenlander
Diaken Ineke Rhebergen
Lector Marga van Arendonk
Organist Wim Vermeulen
viering met ten hoogste dertig aanwezigen
er wordt in de kerkdiensten voorlopig niet gezongen

Bemoediging, drempelgebed, kyriëbede en glorialied
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 al uw schepselen
ALLEN: WEES HIER AANWEZIG
ouderling: Gij die vreugde schept in mensen
ALLEN: WEES ONZE BRON
ouderling: Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
ALLEN: DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.
ouderling: Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,
om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
ALLEN: KYRIELEIS, ONTFERM U, HEER
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glorialied in responsie (Psalm 19:2-5, vertaling Huub
Oosterhuis, HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)
voorganger: De hemel ontvouwt de glorie van God,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen.
DE DAG GEEFT HET DOOR AAN DE VOLGENDE DAG,
DE NACHTEN VERTELLEN ELKAAR WAT ZIJ WETEN.
Het is geen spreken, er zijn geen woorden,
en hun stemmen zijn niet te horen.
TOCH OVERAL WORDT HUN RITME VERNOMEN,
HUN ECHO REIKT TOT DE RAND VAN DE AARDE

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien,
en van ons doen geen daad beklijft.
VEELSTEMMIG LICHT, OM AAN TE HOREN
ZOLANG ONS HART NOG SLAGEN GEEFT.
LIEFSTE DER MENSEN, EERSTGEBOREN
LICHT, LAATSTE WORD VAN HEM DIE LEEFT.
Organist: Orgelspel Lied 601
Uitleg en verkondiging

we blijven staan nu de organist gaat spelen:
Orgelspel Psalm 19 (NLB 19 of VL 28)

Antwoord Geloofsbelijdenis in responsie
(HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)

we gaan zitten
Inleiding op de Schriftlezing en gebed bij de opening van de
Bijbel

Wij geloven in de Schepper van het leven,
in het licht dat levensvormen schiep,
IN DE BRON DIE GROEIKRACHT HEEFT GEGEVEN,
IN HET WOORD DAT ONS BIJ NAME RIEP.

Schriftlezing: Genesis 1: 14-19
Antwoordlied 601 in responsie (HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
DAT IK NIET UITVAL, DAT WIJ ALLEN
ZO ZWAAR EN DROEVIG ALS WIJ ZIJN
NIET UIT ELKAARS GENADE VALLEN
EN DOELLOOS EN ONVINDBAAR ZIJN.
Licht van mijn stad, de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jou kijkend kind.
LICHT, KIND IN MIJ, KIJK UIT MIJN OGEN
OF ERGENS AL DE WERELD DAAGT
WAAR MENSEN WAARDIG LEVEN MOGEN
EN ELK ZIJN NAAM IN VREDE DRAAGT.
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Wij geloven in de mens van Gods erbarmen:
vleesgeworden Woord dat eens bevrijdt
al het zijne, maar toch eerst de arme,
de verdrukte mens die buigt en lijdt.
WIJ GELOVEN IN HET WOORD,
IN DE KRACHT VAN DE LIEFDE.
Wij geloven in het woord dat vergezichten opent
voor de mens die daaruit leeft,
DIE ZICH NAAR DAT VISIOEN WIL RICHTEN
DOOR DE GEEST DIE ZIJ ONTVANGEN HEEFT.
WIJ GELOVEN IN HET WOORD,
IN DE KRACHT VAN DE LIEFDE.
Collecte (wordt niet gehouden in de kerkzaal; na de dienst kan
gegeven worden via onderstaande rekeningnummers)
1e collecte Werelddiaconaat van Kerk in Actie
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Kerk in Actie
Werelddiaconaat
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2e collecte Wijkgemeente rondom de Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente
Bosbeskapel

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige aarde, geurig als toen.
DANK VOOR GEWASSEN, GRASSEN EN BOMEN,
AL WIE HIER WANDELT, ZIET: HET IS GOED.

We overdenken het geven van onze gaven onder orgelspel

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.

Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente
naar Riet Verbaan

Zegen, beaamd met (allen:) AMEN
Orgelmuziek

Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.

Zondagsbrief

Gebeden

21 juni 2020
Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij’,
waarna de gemeente spreekt:
Heer, onze Heer, wij bidden u, verhoor ons
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.

Slotlied 216 staande, responsie (HOOFDLETTERDEEL DOOR ALLEN)
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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Collecteaankondiging 1e collecte:
Kerk in Actie - Werelddiaconaat: Wereldvluchtelingendag,
Colombia
Opvang en hulp voor ontheemden
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend
tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er
in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine
rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het
(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog
steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij
trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.
Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een
nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of
winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van
hun trauma’s. Dit wordt mede met uw gift mogelijk gemaakt.
www.kerkinactie.nl/ontheemdencolombia
60 jaar getrouwd
Felicitaties voor Riet en Jan de Vries. Gelukkig konden zij met hun gezin
afgelopen zondag 14 juni toch nog hun 60-jarig huwelijksfeest vieren.
Gods zegen en nog vele mooie jaren gewenst samen!
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Giften
Via Sandra den Hollander ontvangen:
Gift onder N.N. van € 20,-De gever hartelijk dank!
Ook via de bank worden diverse giften overgemaakt. Fijn dat u over de
nijpende kerkfinanciën nadenkt. Wij danken u daarvoor.
Koos Smitt (kerkrentmeester)
Voorgangers in de kerkdiensten
Vanaf deze zondag/zaterdag zullen er weer gast- en oud-predikanten
voorgaan in de Bosbeskapel. De versoepelde maatregelen en de
opgebouwde nieuwe routine maken dit weer goed mogelijk. Ten behoeve
van a.s. zondagdienst gaat ds. Trees van Montfoort voor en voor de
zondagdienst van 28 juni gaat ds. Jan Eikelboom voor. De diensten blijven
voorlopig besloten met maximaal 30 aanwezigen met een mogelijke
verruiming in juli en augustus. In de diensten wordt voorlopig niet
gezongen vanwege toenemend risico op besmetting door zingen. In de
dienst worden de liederen gesproken in afwisseling van gemeente en
voorganger. Na de dienst zingen enkelen de liederen die vervolgens zullen
worden ingemonteerd in de opgenomen kerkdienst. Luistert u de dienst
later terug, dan hoort u dus toch gemeentezang door enkele stemmen.
Vooralsnog worden de diensten op zaterdagnamiddag om 16.30 uur
opgenomen en rechtstreeks uitgezonden. In juli en augustus kerken we
net als in april en mei om en om in de Shalomkerk en in de Bosbeskapel.
Elke zondag is er dus een dienst te beluisteren en dat kan iedere keer via
de bekende pagina van de website van de Bosbeskapel zoals u al
wekenlang gewend bent. U kunt zich bij Marga van Arendonk ( 0654280786 contact@bosbeskapel.nl ) aanmelden voor de volgende
kerkdiensten in juli en augustus: 4 en 18 juli, 1,15 en 29 augustus. Zodra
maatregelen wijzigen, laten we dat via de zondagsbrief aan elkaar weten.

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

24-Uurs wake voor vluchtelingen
Jaarlijks komt er een terugkerende 24-uurs op Wereldvluchtelingendag.
De eerste editie van de Wake voor vluchtelingen vindt plaats in het
Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel, het decor van het spraakmakende
kerkasiel voor het gezin Tamrazyan. De wake bestaat uit momenten van
inspiratie, informatie en dialoog. Vanwege de beperkingen als gevolg van
het coronavirus is het dit jaar helaas niet mogelijk met veel mensen in
Bethel samen te komen. Maar u kunt elk moment meemaken via een
livestream op de website https://www.wakevoorvluchtelingen.nl
De wake start op zaterdag 20 juni om 12:00 uur en wordt op zondag 21
juni om 12:00 uur afgesloten.
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