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

Voluntary in a - J. Stanley

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;
Bemoediging, drempelgebed, kyriëbede en glorialied
O: Onze hulp is in de naam van de HEER
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel
Zondag 28 juni 2020
besloten radiokerkdienst vanuit de Bosbeskapel
Voorganger: ds. Jan Eikelboom
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Ineke Rhebergen
Lector: Ada de Vries
Organist: Ineke Pieters
viering met ten hoogste dertig aanwezigen
er wordt in de kerkdiensten voorlopig niet gezongen

Kom in mijn klein bestaan,
ga niet mijn deur voorbij.
BRENG LICHT EN WARMTE AAN,
MAAK MIJ VAN DOODSANGST VRIJ.
Ontdooi mijn binnenkant,
Mijn ingevroren geest,
EN SCHEP EEN NIEUW VERBAND,
ZODAT MIJN ZIEL GENEEST.
Kom in mijn kleine droom,
verbreed mijn horizon,
dat ik met langer schroom
te zien naar mensen om.
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GENEES MIJN ANGST VOOR PIJN,
MIJN VREES VOOR ZELFVERLIES,
ZODAT IK MENS KAN ZIJN
EN VOOR DE MINSTEN KIES.
Kom in mijn klein geloof,
vernieuw mijn fantasie
dat ik uw toekomst loof,
steeds nieuwe kansen zie,
ZODAT IK VERDER LEEF
VOOR VREDE METTERTIJD
EN MIJ UIT HANDEN GEEF
OM UW GERECHTIGHEID.

Lied 941: 1
Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer moet ik tot U gaan
Zo ongewende paden?
WAAROM BRACHT GIJ DIE ONRUST MIJ
IN ’T BLOED – IS DAT GENADE?
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel Largo e spiccato - J. S. Bach

Tekst Jan van Opbergen
Te zingen op de melodie van Gez. 416

Kyriëbede door diaken met responsie
Allen: KYRIE ELEISON, WEEST MET ONS BEGAAN, DOE ONS
WEER VERRIJZEN UIT DE DOOD VANDAAN (refrein Lied 547)
Gloria Het gloria wordt gespeeld door de organist.
Vivace in D - J. Stanley Aanwezigen blijven zitten.

Collecte (wordt niet gehouden in de kerkzaal; na de dienst kan
gegeven worden via onderstaande banknrs)
1e collecte Diaconale collecte Maatjesproject ‘Blijf je nog
even’ (zie Zondagsbrief)
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Maatjesproject
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
Berichten van/voor de gemeente

Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.

Klein afscheid van Rik

Inleiding op de Schriftlezing en gebed bij de opening van
de Bijbel

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de
gemeente naar Renée Pleijsier

Aria uit de Messiah van Händel

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

Gezongen door Margaret Marshall begeleid door de Englisch Baroque
Soloist o.l.v. John Eliot Gardiner

How beautiful are the feet of them that preach the gospel of
peace and bring the glad tidings of good things (Jes.52.7)
Schriftlezing

Mattheus 10: 34-42
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Gebeden
Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij
allen samen’, waarna de gemeente spreekt:
HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, VERHOOR ONS
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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 534 staande
ALLEN)

in responsie (HOOFDLETTERDEEL DOOR

Hij die de blinden weer liet zien,
Hun ogen kleur liet ondervinden
IS ZELF HET LICHT DAT RUIMTE GEEFT:
ONS LEVENSLICHT, DE ZOON VAN GOD.
Hij die de lammen lopen liet
Hun dode krachten deed ontvlammen
IS ZELF DE WEG TOT WAAR GELUK:
ONS LEVENSPAD, DE ZOON VAN GOD
Hij, die de armen voedsel gaf
Met overdaad hen kwam verwarmen
IS ZELF HET BROOD DAT HONGER STILT
ONS LEVENSBROOD, DE ZOON VAN GOD.
Hij die de doven horen deed
Hun eigen oren deed geloven
IS ZELF HET WOORD DAT WAARHEID SPREEKT:
HET LEVEND WOORD, DE ZOON VAN GOD
Zegen, beaamd met:
AMEN, AMEN, AMEN DAT WIJ NIET BESCHAMEN, JEZUS
CHRISTUS ONZE HEER, AMEN, GOD, UW NAAM TER EER!
Orgelmuziek

Allegro - Anonymous
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Preektekst bij de Dienst op zondag 28 juni 2020.
Voorganger: ds. Jan Eikelboom
Tekst: Matteüs 10 vers 34-42
”Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” Laat ik
beginnen met een misverstand op te ruimen. Dit woord van Jezus
klinkt als een oproep tot jihad, maar dat is toch moeilijk voorstelbaar
uit zijn mond. We moeten hier goed op de context letten. Matteüs
vertelt over de uitzending van de apostelen. Jezus kijkt om zich heen
en ziet dat de scharen die hem volgen, een uitgeputte en hulpeloze
indruk maken. Hij wordt door hen geraakt en met ontferming
bewogen. En dan zendt hij zijn discipelen uit om daadwerkelijk getuige
te zijn van deze ontferming. Zij worden de brengers van goed nieuws.
Zoals de profeet Jesaja aankondigde en we hoorden die woorden in de
Messiah: How beautiful are the feet of them that preach the gospel of
peace and bring the glad tidings of good things (Jes.52.7) Maar dan
waarschuwt hij hen: Denk niet dat jullie welkom zijn en dat het
getuigenis van Gods liefde alleen maar met blijdschap zal worden
begroet; het zal op weerstand stuiten en verzet oproepen. De rijweg
wordt niet voor hen vrijgehouden zoals voor de dominee in
Zunderdorp. Ze mogen al blij zijn als iemand hen een beker koud
water aanreikt op hun hete stoffige wegen. Hun optreden zal mensen
verdelen en tegen elkaar opzetten. Het evangelie vraagt immers om
een keuze, om positie te kiezen. En die keuze zal verschillend uitvallen
en mensen van elkaar vervreemden.
En dan schetst Jezus een afschuwelijk scenario, waar vaders en zonen,
moeders en dochters zich tegen elkaar keren. Huisgenoten blijken
vijanden te worden. Jezus haalt hier een tekst van de profeet Micha
aan. Het doet denken aan wat we weten over de toenmalige DDR,
waarin je niemand kon vertrouwen, waarin je eigen zoon of je naaste
collega een spion van de Stasi kon zijn. Je hield je mond omdat je
bang was dat je eigen vriend je kon verlinken. Je moest over veel
moed beschikken om dissident te worden.
Het doet ook denken aan de heftige discussies die de klimaatcrisis
vandaag losmaakt. Zo komen vrienden en familieleden tegenover
elkaar te staan in een onoverbrugbare tegenstelling, verschillen van
mening groeien uit tot een conflict, waarin vriendschappen breken en
binnen een familie het onderwerp taboe moet worden verklaard om
ruzies te voorkomen. De discussies worden zo heftig omdat we wel
aanvoelen dat noodzakelijke maatregelen diep in ons vlees snijden
Is het christelijk geloof ook zo’n item dat tot heftige discussies
aanleiding geeft of maakt het geen tongen meer los? Is het een
onschuldige vrijetijdsbesteding geworden, louter privézaak? Of lokt het
juist uit tot essentiële keuzes inzake kwesties die in de samenleving
spelen en die onze toekomst betreffen?
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De context waarin deze woorden staan, is die van het oordeel. Eerlijk
gezegd zijn wij geneigd dat oordeel te relativeren, af te zwakken en
alle accent te leggen op Gods goedheid en op de humanisme van
mensen. Is tijdens de coronacrisis niet gebleken dat mensen spontaan
voor elkaar zorgen en naar elkaar omzien? Haalt deze crisis niet het
beste boven in medici, verpleegkundigen en allen die werken in de
zorg? De meeste mensen deugen, luidt de titel van een bestseller.
Jazeker. We moeten een keer af van dat pessimistische calvinistische
mensbeeld, dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Dat is goed. Het is
goed ervan uit te gaan dat mensen te vertrouwen zijn, dat heb ik
overigens van mijn calvinistische vader geleerd. Maar dat vertrouwen
is wel een tikkeltje naïef. Je loopt het risico teleurgesteld te worden.
Maar leven zonder risico’s bestaat niet, al zijn er situaties waarin je
volgens Jezus scherpzinnig als een slang moet zijn als je maar niet de
argeloosheid van een duif verliest. (Mt.10.16) De discipelen worden
immers gezonden als schapen onder de wolven. De meeste mensen
deugen, maar alle mensen blijken ook verschrikkelijke deugnieten te
kunnen zijn. Er is geen enkele reden voor de farizeeër om zich te
verheffen boven de tollenaar. De filosofe Hannah Arendt was getuige
van het proces in Jeruzalem tegen de nazi- misdadiger Eichmann en
ijkte de term de banaliteit van het kwaad. Ze merkte op hoe een voor
het oog keurige maar onbewogen ambtenaar in staat was tot een
bureaucratische massamoord. Thuis misschien een lieve vader voor
zijn kinderen, maar nietemin in staat tot monsterlijke daden. En hij lag
er niet wakker van.
Waar zijn keurige mensen toe in staat en waarom doen zij dat? Ik ga
wat ik nu zeg, niet op een lijn stellen met de nazipraktijken van
Eichmann. Absoluut niet. Maar ik vraag mij toch echt af hoe het kan
dat deugdzame mensen jarenlang bewust onrecht in stand houden en
ik maak me daar geweldig boos over. Ik heb het over het grote
onrecht van de belastingtoeslagenaffaire. Ook hier is het de
bureaucratie die het onrecht verhult. Maar dat neemt niet weg, dat
velen genadeloos getroffen zijn, dat gezinnen verwoest zijn, dat
kinderen misschien wel hun hele leven de gevolgen van dit onrecht
dragen omdat ze op achterstand gezet zijn. En dat de belastingdienst
dit onrecht jarenlang heeft laten voortbestaan, terwijl men wist dat
men fout zat. Ik zeg belastingdienst, maar dat is te onpersoonlijk. Het
zijn mensen die dit doen, die hun verantwoordelijkheid niet nemen.
Waarom niet? Ik kan alleen maar gissen. Is het om hun eigen hachje
te redden, uit vrees voor ontslag, bang om hun carrière te schaden?
De klokkenluider kan zijn carrière intussen wel vergeten. Die is als een
schaap tussen de wolven die hem verscheuren, terecht gekomen. Dit
voorbeeld van de belastingdienst is geen aanleiding om ons op de
borst te kloppen en te danken dat wij niet zo zijn. Want dat is nog
maar de vraag.

Dit is een voorbeeld van de banaliteit van het kwaad. Het is ook een
voorbeeld hoe noodzakelijk het oordeel is, hoe belangrijk het is dat
aan de gedupeerden recht wordt gedaan. Als in het evangelie wordt
gesproken over het oordeel, moeten we niet denken aan een
afstandelijk oordeel. Het is de ontferming van Jezus die het oordeel is.
Laten we ons raken door zijn ontferming, laten we die bewogenheid
tot ons hart toe of sluiten we ons af en verharden we onszelf? Wie
ontvankelijk is voor de ontferming van Jezus, zal altijd mensen blijven
zien, kwetsbare mensen, hulpeloos en wanhopig als de scharen die
Jezus volgden. De missie van de kerk is in woord en daad getuige te
zijn van deze ontferming. Maar Gods liefde roept onbegrijpelijk genoeg
een tegenreactie op. Zij brengt scheiding tussen mensen. Daar kunnen
we niet omheen. Ze roept ook verdeeldheid op in onszelf, ze tast onze
drang tot zelfbehoud aan.
De bijbel begint met het vertellen over de schepping. En dan blijkt
scheppen scheiden te zijn. God scheidt het licht van de duisternis. En
dat scheppen gaat de hele geschiedenis door en plaatst mensen voor
de keuze. God roept mensen uit de duisternis tot het licht. En het is de
zending van de kerk mensen uit de duisternis tot het licht te roepen.
Dat vraagt om de daadwerkelijke keuze, om omkeer, om de
onbarmhartige en onverschillige kanten van onszelf los te laten en ons
open te stellen voor de ontwapenende Geest van Christus.
Het Griekse woord voor oordeel is crisis. Dat woord kennen we maar al
te goed. Het beheerst de tegenwoordige tijd. Maar een crisis is ook
een kans tot heroriëntatie, een mogelijkheid tot omkeer. Een crisis is
geen gemakkelijke opgave. Zij snijdt diep in eigen vlees. Je moet de
moed hebben om jezelf te verliezen. Je moet het lef hebben om in de
spiegel te kijken. In het EO programma ”Hier ook” over racisme,
vertelt een witte moeder van twee aangenomen zwarte kinderen over
wat ze meemaken aan argeloos en bewust racisme. Een simpel
voorbeeld: Ze gaat met haar kinderen en twee witte vriendjes naar de
speeltuin en die jongens halen kattenkwaad uit. Wie krijgen er van
omstanders op hun kop? Haar twee donkere jongens en de witte
vriendjes niet. Dat gebeurt zo vaak. En ze zegt dan: ”Het is nu onze
beurt om in de spiegel te kijken.”
Daar nodigt Jezus vanmorgen toe uit. Waar sta ik voor? Waar kies ik
voor? En dan wordt de rijweg niet voor ons vrijgehouden zoals voor
die dominee, maar dan zien we een smalle weg voor ons waarop ons
mogelijk de confrontatie wacht.
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Zondagsbrief
28 juni 2020

Diaconale collecte Ouderenwerk ‘Blijf je nog even?’
Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ is een samenwerking tussen
Stek en Cardia en bestaat sinds 2015. In dit project wordt een
vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar
geregeld bezoekt om te praten over de vragen die de oudere
bezighouden.
Als je ouder wordt, komen bepaalde vragen en gedachten vaker naar
voren. Zoals vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over
gemaakte keuzen, verdriet, vreugde en verlangen, je moed en je
moeite. Het doet mensen goed om deze met een betrokken
gesprekspartner te delen.
Juist in deze tijd is dit erg belangrijk, daarom vragen wij u dit project
te steunen door middel van een financiële bijdrage.
Radiokerkdiensten juli en augustus
In de maanden juli en augustus gaan we om en om kerkdiensten
houden met de Shalomkerk. Dus de ene week in de Bosbeskapel en de
andere week in de Shalomkerk. Wie de diensten wil bezoeken, dient
zich nog steeds aan te melden. De diensten in de Shalomkerk zijn op
11 en 25 juli, en 8 en 22 augustus. Het zou zo maar kunnen dat u een
keer of vaker een dienst in de Shalomkerk wilt bijwonen, de dienst is
daar op zaterdagmiddag 14.00 uur. U kunt zich dan t/m de woensdag
voor de betreffende zaterdag opgeven bij de heer Guus van der Horst,
tel. 070-3292511, e-mailadres: g.vanderhorst@hotmail.nl
Voor de juli- en augustus-kerkdiensten in de Bosbeskapel (4 en 18
juli; 1,15 en 29 augustus; zaterdagnamiddag om 16.30 uur) kunt u
zich weer aanmelden bij ondergetekende. In de kerkzaal is plaats voor
35-70 aanwezigen. Het aantal is afhankelijk van wie alleen komen of
wie als huisgenoten komen en dus vlak bij elkaar kunnen zitten.
Marga van Arendonk tel: 06-54280786 e-mailadres:
contact@bosbeskapel.nl
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Afscheid Rick
Zaterdag 27 juni is de laatste werkdag van onze koster Rick. Hij mag
daarna van zijn welverdiende pensioen gaan genieten.
Helaas is het op dit moment niet mogelijk op een feestelijke manier
afscheid van hem te nemen. Dat hopen we op een later tijdstip te
kunnen doen.
Schroom echter niet om een kaartje, briefje of e-mail te sturen naar
Dhr. F.Th. de Vries, Meloenstraat 94, 2564 TK Den Haag, e-mailadres:
fthdevries@gmail.com
om zo uw waardering kenbaar te maken.
Namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk
Medewerkersbijeenkomst Bosbeskapel
In deze tijd gaat alles anders dan anders. Zo ook onze jaarlijkse
medewerkersbijeenkomst, die we gepland hadden op 15 juni j.l. met
een barbecue in de tuin van de Bosbeskapel. Helaas, het mocht niet zo
zijn. Toch wilden we wat organiseren voor onze vrijwilligers, die in het
afgelopen jaar één - of meer taken hebben neergelegd, èn voor de
nieuwkomers.
Zo werden op maandagmiddag 15 juni 18 boeketten bloemen,
vergezeld van een prachtige (bloemen)kaart, opgehaald in de
Bosbeskapel door een aantal contactpersonen en gebracht bij
diegenen, die gestopt zijn met hun ta(a)k(en). De nieuwkomers
ontvingen een welkomstmail, ook weer vergezeld van de eerder
genoemde (bloemen)kaart.
We hopen op betere tijden.
Namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk
Vakantiebonnen voor kinderen
Elk jaar kregen gezinnen die daar voor in aanmerking kwamen van het
College van Diakenen via Stek bij het begin van de Zomervakantie een
‘Vakantietas’ uitgereikt. Dit jaar kan deze actie door de coronacrisis
geen doorgang vinden. Er is een alternatief plan ontwikkeld door Stek.
Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar ontvangen een
vakantiebon van € 10 per kind. Deze bonnen worden via de
Voedselbank uitdeelpunten verspreid. De Protestantse Diaconie van
Den Haag staat garant voor € 5000. De diaconie van Den Haag
Zuidwest draagt € 1000 bij aan deze actie. Op deze manier hopen wij
een beetje te kunnen bijdragen aan het vakantiegevoel van deze
kinderen.
Kjell Wagner.
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Voor informatie over onze gemeente kunt u contact opnemen met
Marga van Arendonk-Ardon. M:06-54280786 |
E: contact@bosbeskapel.nl | W: 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 email 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

‘De zeven scheppingsdagen’ (bij één van de kerkramen)
Anneke Ligthart en Gees Wagner
Ten behoeve van zondag 19 juli zal aan deze mooie verbeelding
aandacht worden besteed
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Bloemengroet
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Opstelling van de kerkzaal met circa 35 ‘eilandjes’ van twee
stoelen
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