Orgelspel

Stilte

Wijkgemeente Den Haag-Zuidwest
Shalomkerk en Bosbeskapel

Woord van welkom
INTREDE

Aansteken van de kaarsen in stilte
de gemeente gaat staan
Bemoediging
O.
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
O:

12 juli 2020
6e ZONDAG na Pinksteren
Kerkdienst vanuit de Shalomkerk

Heer onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand en reinig ons van
ongerechtigheid.
-stilteVernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus opdat
wij waarlijk uw kinderen mogen zijn en U mogen
liefhebben en dienen met al onze krachten.

Psalm

Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist

ds. Nel van Dorp
Marleen van Brenk-Damen
Marja Hollander
Christian Hutter

84: 1 en 6 declamatie

1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
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6.Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

2.Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

de gemeente gaat zitten
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.

HET WOORD HOREN
Groet
V. De Heer is met u
G. Ook met u is de Heer
Gebed bij de opening van de Schriften

Kyriegebed wordt afgesloten met het gesproken:

1e lezing

Psalm 71: 1-16

Lied

900: Orgelspel

Nada te turbe
nada te-es pante
quien a Dios tiene nada te falta
Nada te turba
nada te espante
Solo Dios basta

2e lezing
Glorialied

Handelingen der Apostelen 9: 32-43

150: 1 en 2 declamatie (staande)
‘Hier eindigen de Schriftlezingen’

1.Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
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Lofzegging (met de tekst van Lied 339a)
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
Lied

362: 1 gesproken 2 orgel
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1.Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: “Ik zal jou niet begeven”.

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.
UITEENGAAN
de gemeente gaat staan

2.Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied

695: 1, 2, 3 en 5 declamatie
ANTWOORDEN

Inzameling van de gaven
1e collecte: Wijkdiaconie
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkdiaconie

2e collecte: Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel

Gebeden
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader
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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Slotlied

315: 1 declamatie, 2 orgel en 3 declamatie

1.Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen U-zelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van d’aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
3.Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemenGods woord bestaat in eeuwigheid!
Zending en zegen

Gemeente: Amen

Orgelspel
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Zondagsbrief Bosbeskapel
12 juli 2020
Bloemengroet
De bloemen gaan, als groet van de gemeente, deze zondag naar de
heer Michiel van Buuren
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

Bloemengroet
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