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

Mijn naam is
Ovuvuevuevue Enyetuenwuevue Ugbemugbem Osas
https://www.youtube.com/watch?v=n4uifsElkP8
https://www.youtube.com/watch?v=mydY1F8AWxQ
Ov-vu-vue-vue-vue en-yet-wer-wer-vue ug-be-mug-bem os-sas
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Schrift en Tafel viering
Voorganger ds. Martin Koster
Ouderling Johan Bovenlander
Diaken Gert-Jan de Raad
Lector Anita Houweling
Organist Ineke Pieters
Altviolist Simon Rosier

kerkdienst vanuit de Bosbeskapel
met beperkt aantal aanwezigen
(terug)luisteren: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl

NB: Het verloop van de liederen en geloofsbelijdenis tijdens de
rechtstreekse kerkdienst (zaterdag 16.30 uur) 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.

Gij die ons tegemoet treedt in uw schepselen
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.
Dat wij niet vergeten de nood van anderen;
bevrijd ons van wanhoop en doelloosheid,
geef ons kracht om pijn, en verdriet, te doorstaan.
BEWAAR ONS IN UW LIEFDE, HEER ONTFERM U OVER ONS!
ouderling en voorganger wisselen van plaats
v: spreken wij met elkaar de woorden van een glorialied
GOD HEEFT HET EERSTE WOORD.
HIJ HEEFT IN DEN BEGINNE
HET LICHT DOEN OVERWINNEN,
HIJ SPREEKT NOG ALTIJD VOORT.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

Als u de dienst later terugluistert, hoort u de liederen gezongen.
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GOD HEEFT HET LAATSTE WOORD.
WAT HIJ VAN OUDSHER ZEIDE,
WORDT AAN HET EIND DER TIJDEN
IN HEEL ZIJN RIJK GEHOORD.
Orgelspel Lied 513

tijdens de muziek blijven we staan

na de muziek we gaan zitten
Inleiding op de Schriftlezing
Gebed bij de opening van de Bijbel
(allen) WEK MIJN ZACHTHEID WEER.
GEEF MIJ TERUG DE OGEN VAN EEN KIND.
DAT IK ZIE WAT IS. EN MIJ TOEVERTROUW.
EN HET LICHT NIET HAAT.
Schriftlezing Genesis 11: 18-12:3 Voorouders van Abram en
Saraï en hun op weg gaan met hun vader Terach en enkele verwanten.
Antwoordlied in responsie
Heb je wel gehoord wat God hen zei:
“MAAK JE VAN JE OMGEVING VRIJ.
Zeeg’nen zal ik die jou zegent,
VLOEKEN WIE JOU SLECHT BEJEGENT.
Jullie naam, van groot tot klein
ZAL ALLE VOLKEN TOT ZEGEN ZIJN.”
Orgelspel

Abraham, de gelovige

Uitleg en verkondiging

melodie Jan Wit

WIJ HEBBEN GEHOORD VAN DE VERREZEN JEZUS.
HIJ GING ONS VOOR ALS MEDEMENS.
AL WAT HIJ WAS, AL WAT HIJ BEZAT
DEELDE HIJ TOT ZEGEN VAN VELEN.
Abraham en Sara blijven ons nabij, ook in Jezus
die wij volgen op een weg ten leven,
ons aansluitend bij alle mensen die in hun geest zoeken
naar leven en laten leven.
IK GELOOF IN DE GEEST
DIE LICHT EN WARMTE GEEFT,
ENERGIE OM LIEF TE HEBBEN,
OM MET ANDEREN TE DELEN,
OM VAN ANDEREN TE ONTVANGEN.
De geest die ons weghaalt uit ons vertrouwde element
opdat wij oog en hart krijgen voor het vreemde,
OPDAT WIJ VRIENDSCHAP SLUITEN MET HET VREEMDE
EN ONS HART RUIM EN ONVERDEELD ZAL ZIJN.
IK GELOOF IN DE LIEFDE VAN GOD
DIE VERGEEFT, EN MIJ EN IEDER OP HANDEN DRAAGT
IN TIJD EN EEUWIGHEID. AMEN.
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de
gemeente naar mevrouw Nel Hobma - Rehorst
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
.

gesproken en gemusiceerd

Hebrew Melody (Adagio), op.23 Albert Kellermann
Andante uit BWV 1027 J.S. Bach
Antwoord Geloofsbelijdenis in responsie (staande)
WIJ HEBBEN GEHOORD VAN ABRAM EN SARAI
HUN KOMPAS WAS DAT ENE WOORD: GA.
Zij lieten zich niet imponeren door de grootmachten.
Zij zochten het leven en het laten leven.
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Gebeden
Dank- en voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen
samen’, waarna de gemeente zegt:

LICHT DAT TERUGKOMT, HOOP DIE NIET STERVEN WIL,
VREDE DIE BIJ ONS BLIJFT.
Collecte

muziek Vivace - G.Ph. Telemann
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1e collecte KerkinActie / Binnenlands Diaconaat
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Binnenlands Diaconaat
2e collecte Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel
Tafelgebed
V: Richten wij ons hart omhoog naar God.
ALLEN: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON.
V: Breng dank aan die ons schiep
ALLEN: WIJ WILLEN GOD DANKEN!
V: U danken wij, God onze Heer, God van overal en altijd
om mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,
U die alles goed maakt, vasthoudt
en uw mensen vervult met het vuur van uw Geest. Heilig is uw Naam.
In Jezus zien we wie U bent: mens onder de mensen, bewogen om ons lot.
Op de avond voorafgaand aan de nacht
waarin Jezus werd gebonden en geslagen en gemarteld
heeft deze tijdens de Pesachmaaltijd
het brood genomen, de dankzegging uitgesproken
het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis!
Uit diezelfde liefde voor ons
nam uw dienaar na de maaltijd de beker met de vrucht van de wijnstok
sprak er de dankzegging over uit
gaf ‘m rond aan zijn leerlingen met de woorden:
Drink allen hieruit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Telkens wanneer u deze beker drinkt, doe dit dan tot mijn gedachtenis.
Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus en wij
verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Maranatha, kom Heer Jezus!

Communio
Wij lopen rustig met ruimte naar de Tafel, eerst de voorste rijen,
nemen en eten het brood
en nemen de wijn/druivensap mee naar onze zitplaats om die later
samen tot ons te nemen
V: Ontvang en eet het brood
opdat geloof en beleving in ons sterker worden dat in de
gebrokenheid van deze wereld wij met elkaar het door littekens
getekende Lichaam van Christus vormen, gestalte van
verbondenheid tussen alle mensen en al wat leeft.
muziek

Intermezzo -A. Vivaldi

V: Ontvang en drink de vrucht van de wijnstok
en gedenk zo het nieuwe verbond in Jezus' bloed,
verzoenend, heel-makend en vreugde-scheppend verbond tussen
God en mensen.
Muziek

Largo – G.Ph. Telemann

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.
Wegzending

Vredewens
v: Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd:
Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.

(allen) LOOF DE HEER, DIE IN DE NACHT
VAN VERNEDERING AAN ONS DACHT,
DIE ONS VREDE SCHENKT EN TROUW.
CHRISTUS' VREDE WENS IK JOU!
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Psalm 105:1,2 orgelspel, daarna samenspraak

Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
MELD IEDER VOLK EN ELK GESLACHT
DE WONDEREN DIE GOD VOLBRACHT.
GIJ DIE VAN HARTE ZOEKT DE HEER,
VERBLIJD U, GEEF ZIJN NAAM DE EER.
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Vraag naar des Heren grote daden;
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
GEDENK HOE HIJ ZIJN OORDEEL VELT,
ZIJN WONDEREN TEN TEKEN STELT,
VOLK DAT OP ABRAM U BEROEMT,
MET JAKOBS NIEUWE NAAM GENOEMD.
Zegen

beaamd met Psalm 105:3

GOD, DIE AAN ONS ZICH OPENBAARDE,
REGEERT EN OORDEELT HEEL DE AARDE.
ZIJN WOORD WORDT ALTOOS TROUW VOLBRACHT
TOT IN HET DUIZENDSTE GESLACHT.
‘T VERBOND MET ABRAHAM ZIJN VRIND
BEVESTIGT HIJ VAN KIND TOT KIND.
Orgelspel

Zondagsbrief
5 juli 2020

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, e-mail: A.J.den.hollander@kabelfoon.nl
Maar deze week met vakantie.
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

Aankondiging 1e collecte:
Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat: Vakantiepret voor
kinderen in armoede
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén
op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er
twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie
diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en
informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat
zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via
de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke
zomerspulletjes voor de lange zomervakantie.
www.kerkinactie.nl/vakantietas
Vakantie
Sandra den Hollander, pastoraal werker, is van 6 t/m 10 juli afwezig
i.v.m. vakantie.

Bloemengroet
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fl Ora et labora
Bid en werk - Symboliek van aardse flora kan zowel inspireren tot
gebed en bezinning als tot actie. inzendingen: m.koster@kpnplanet.nl

Deze keer een inzending van Rieta Hartman-van Spronsen
Naar aanleiding van de meditatie van Jan Eikelboom op dinsdag 19
mei over o.a. Etty Hillesum ben ik mijn jasmijn nog meer gaan
waarderen, haar bloemen en heerlijke geur. Hillesum beschrijft hoe ze
geniet van haar jasmijn en dat deze haar troost geeft in de voor haar
zo onzekere toekomst . Zij verwacht als joodse vrouw dat ze op ieder
moment naar Westerbork gedeporteerd zal worden en vandaar naar
onbekende bestemming. Mijn jasmijn doet mij nu denken aan Etty
Hillesum, en zij heeft mij geleerd, dat je ook in moeilijke tijden
moet/kan blijven genieten, ondanks de moeilijkheden die deze tijd van
Corona met ons meebrengt. Haar boek, “Het verstoorde leven”, ben ik
weer gaan lezen. Hieronder het fragment over de jasmijn.
“Hoe is het toch mogelijk mijn God, hij staat daar ingeklemd tussen de
verveloze muur van de achterburen en de garage. Hij kijkt heen over
het platte donkere modderige dak van de garage. Tussen dat grauw en
dat modderige donker is hij zo stralend, zo ongerept, zo uitbundig en
zo teer, een overmoedige jonge bruid, verdwaald in een achterbuurt.
Ik begrijp niets van die jasmijn. Dat hoef je ook niet te begrijpen. Men
kan nog best in deze twintigste eeuw in wonderen geloven. Dit is een
wonder. En ik geloof in God, ook als de luizen me binnenkort hebben
opgevreten in Polen.
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