Orgelspel Passacaglia - D. Buxtehude
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.

Het scheppingsverhaal
van Genesis 1:1-2:4a
uitgeschreven over
Het gezicht van
de Verlosser - Verwachting (1917)
Alexej von Jawlensky (1864-1941):
'In het menselijk gezicht openbaart zich de
hele kosmos.'

‘De zeven scheppingsdagen’
(bij één van de kerkramen)
Anneke Ligthart en Gees Wagner
zeven dagen zeven lichten:

wit dag1 en geel dag 4: licht – ogen
dag
blauw 2 en oranje dag 5: stilte en geluid – oren
groen dag 3 en bruin dag 6: geuren en adem – neus
rood dag 7: mond

Wijkgemeente Zuidwest Shalomkerk en Bosbeskapel
Zondag 19 juli 2020
Voorganger ds Martin Koster
Ouderling HansBert Griffioen Diaken André Stek
Lector Gerdien de Jongh Swemer Organist Ineke Pieters
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.
Als u de dienst later terugluistert, hoort u de liederen gezongen.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
HIJ KOMT TE HULP EN GEEFT BESCHERMING,
ZIJN HEILIGE NAAM IS ONZE VREUGD.
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, uw barmhartigheid.
GOD, OP WIE WIJ WACHTEN,
GEEF ONS MOED EN KRACHTEN NU EN VOOR ALTIJD.
orgelspel Psalm 33 we blijven staan
na het orgelspel gaan we gaan zitten
ouderling en diaken wisselen van plaats
diaken: Bidden wij ons gebed vanwege de nood in de wereld
met woorden uit een gebed van Bonhoeffer,
in vertrouwen op Gods barmhartigheid die geen einde kent.
Ontferm u Heer over ons in kwade dagen
Als wij wankelen onder een zware last
van ziekte, de dreiging ervan,
het gemis aan warmte en omgang met elkaar
En als wij tot het bot geraakt worden
door verlies en eenzaamheid
Ontferm u God, hemelse Vader!
Zo bidden wij allen: HEER ONTFERM U
Ontferm u Vader over ons in de stille uren
als de schaduw van de dood ons nadert
Als wij niet weten wat ons toekomstig lot is
Ontferm u Hemelse Vader nu en in de toekomst over ons
Zo bidden wij allen: HEER ONTFERM U
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Maar, hemelse Vader, Wij mogen ons veilig en geborgen weten
Bij U, In de morgen en de nacht
Tot in de stilte die U ons geeft als rust
Want wij weten, U ontfermt zich over ons.
Heer, ontferm U over onze naasten.
CHRISTUS ONTFERM U OVER ONS EN DEZE WERELD, AMEN
diaken en voorganger wisselen van plaats
v: spreken wij met elkaar, staande, de woorden van een glorialied
Liedboek Psalm 23

3. totdat met alle engelen saam
WIJ ZINGEN: ‘HEILIG IS GODS NAAM!’,
en zien u in het zalig licht
VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT.
Orgelspel Lied 209

Schriftlezing Genesis 1:1-10 en 4:2b-10 (meest nbv; waar in
de hebreeuwse bijbeltekst 'panim' staat is dat vertaald met 'gezicht')

Inleiding op de Schriftlezing

In het begin schiep God de hemel en de
aarde. 2De aarde was nog woest en doods,
en duisternis lag over het gezicht van de
oervloed, maar Gods geest zweefde over
het gezicht van het water.3God zei: ‘Er
moet licht komen,’ en er was licht. 4God
zag dat het licht goed was, en hij scheidde
het licht van de duisternis; 5het licht
noemde hij dag, de duisternis noemde hij
nacht. Het werd avond en het werd
morgen. De eerste dag.
6
God zei: ‘Er moet midden in het water een
gewelf komen dat de watermassa’s van
elkaar scheidt.’ 7En zo gebeurde het. God
maakte het gewelf en scheidde het water
onder het gewelf van het water erboven.
8
Hij noemde het gewelf hemel. Het werd
avond en het werd morgen. De tweede
dag.
9
God zei: ‘Het water onder de hemel moet
naar één plaats stromen, zodat er droog
land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10Het
droge noemde hij aarde, het
samengestroomde water noemde hij zee.
En God zag dat het goed was.
----------

Gebed bij de opening van de Bijbel in responsie Liedboek 209

Antwoordlied in responsie Liedboek 146c:6

1. Ik wil van God als van mijn herder spreken.
ONDER ZIJN HOEDE ZAL MIJ NIETS ONTBREKEN.
groen is het land waarin hij mij doet komen,
FRIS IS DE BRON DIE HIJ VOOR MIJ DOET STROMEN.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
OPDAT IK HEM ZAL PRIJZEN OM ZIJN ZEGEN.
2. zelfs door een dal van diepe duisternissen
WAAR IK HET LICHT DER LEVENDEN MOET MISSEN,
vrees ik geen kwaad, want gij zijt aan mijn zijde
MET STOK EN STAF, TOT TROOST EN TOT GELEIDE.
Onder het oog van hen die mij verraden
RICHT GIJ MIJ TOE HET NACHTMAAL DER GENADE.
Orgelspel Psalm 23 tijdens de muziek blijven we staan
na de muziek we gaan zitten

1. Heer Jezus, o Gij dageraad,
WEND NAAR ONS TOE UW LICHT GELAAT.
uw geest die in de waarheid leidt
ZIJ ONZE GIDS IN DEZE TIJD.
2. Geef dat ons hart mag zijn gericht
OP U DIE ONS VERSTAND VERLICHT,
opdat uw naam ons steeds nabij,
UW LOF OP ONZE LIPPEN ZIJ,
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Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.
3
Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer
van wat hij had geoogst. 4Ook Abel bracht
een offer; van de eerstgeboren dieren van
zijn kudde koos hij de mooiste uit. De
HEER merkte Abel en zijn offer op, 5maar
voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog.
Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd
donker / zijn gezicht viel. 6De HEER vroeg
hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom
kijk je zo donker / waarom is je gezicht
gevallen? 7Handel je goed, dan is het toch
geheven / dan kun je toch iedereen recht
in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt
de zonde op de loer, begerig om jou in
haar greep te krijgen; maar jij moet
sterker zijn dan zij.’ 8Kaïn zei tegen zijn
broer Abel:.... En het gebeurde toen ze
bezig waren op het veld dat Kain zijn broer
aanviel en hem doodsloeg. 9Toen vroeg de
HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik
niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms
waken over mijn broer?’ 10‘Wat heb je
gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het
bloed van je broer uit de aarde naar mij
schreeuwt.

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
HIJ RICHT U OP, ALS U NEER ZIJT GEBOGEN
EN HIJ BUIGT NEER WIE ZICH VERHEFT.
ZIJT GIJ IN ROUW, GOD IS UW LICHT.
Hij schenkt, o blinde, u ‘t gezicht.
Halleluja! HALLELUJA!
Orgelspel

Lied 146c
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Uitleg en verkondiging

gesproken en gemusiceerd

Preludium - N. Bruhns
Fuga - N. Bruhns
Antwoord Geloofsbelijdenis in responsie (staande) Liedboek 689:1,3

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.
Stilte - Onze Vader

1 Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
DAT VUUR VAN HET BEGIN WIJ ADEMEN HET IN,
GODS WOORD DAT ANTWOORD VRAAGT.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
HIJ IS NOG NIET VERSTOMD, HIJ ZOEKT NAAR ONS,
HIJ KOMT IN MENS NA MENS ONS TEGEN.
3 Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
DE STOK DIE ONS REGEERT, DE DOOD ZAL ZIJN GEKEERD, WIJ
ZULLEN MENSEN ZIJN.
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
HIJ MAAKT ZIJN WOORDEN WAAR, WIJ SPREKEN MET ELKAAR
EEN TAAL VAN HOOP EN VREDE.
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen gaan deze zondag als groet van de gemeente naar
Aart en Riekje Houweling.
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
.
Collecte
1e collecte Aandachtscentrum
Bedrag overmaken op NL 59 INGB 0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Aandachtscentrum
2e collecte Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL 59 INGB 0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel
muziek

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

Lied 672:1 orgelspel, daarna samenspraak

KOM LAAT ONS DEZE DAG
MET HEILIG VUUR BEZINGEN
EN MET VERNIEUWDE VREUGD,
WANT GOD DEED GROTE DINGEN.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
BID DAT ZIJ ONS VANDAAG
VERLICHT MET PINKSTERGLOED.
Zegen

beaamd met Lied 672:7

WIE ‘S HEREN GEEST BEZIELT,
WIE ‘S HEREN WOORD DOET ZINGEN,
WIE MET ONS VIEREN WIL
HET FEEST DER EERSTELINGEN,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
DAT HIJ VANDAAG VERNIEUWT
EN ELKE MORGENSTOND.
Orgelspel Canzona - D. Buxtehude

Vater unser im Himmelreich - D. Buxtehude
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Zondagsbrief
19 juli 2020
Aankondiging 1e collecte: Aandachtscentrum
Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van
ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en
levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de
ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een
stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! De gasten
worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en
een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar
met een kopje thee of koffie.

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. 0641836659, 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 email naar: kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl

Steun voor stamceldonoronderzoek blijft broodnodig!
Dit jaar leidt het coronavirus ertoe dat grote evenementen, zoals helaas
ook de Nijmeegse Vierdaagse, niet door kunnen gaan. De noodzaak om
stamceldonoronderzoek (Stichting Matchis in Leiden en Nijmegen) te
ondersteunen gaat echter wel door, het is een activiteit die onverminderd
veel geld blijft vragen. Het is om deze reden dat ik u toch vraag mij ook
dit jaar te sponsoren - ik loop dit jaar natuurlijk geen Vierdaagse in
Nijmegen, maar op 22 juli a.s. wandel ik toch, op uitnodiging van
Stichting Matchis, in Nijmegen 20 km. Als u stamceldonoronderzoek in
2020 weer wilt sponsoren, kunt u uw bijdrage overmaken aan:
Stichting Matchis in Leiden, bankrekeningnummer NL96 ABNA 0454 0552
50 (onder vermelding van: ‘Vierdaagse 2020’, en ‘loper Nico Tetteroo’), of
misschien geeft u het mij wel rechtstreeks… Op deze wijze draagt u als
gezonde mensen bij aan dit levensreddende doel, om voor heel veel
mensen met levensbedreigende bloedziekten zoals leukemie, een
toekomst mogelijk te maken.
Nico Tetteroo

Het gezicht van de Verlosser – Verwachting, 1917,
Alexej von Jawlensky (1864-1941),
Olieverf op karton, 38 x 28 cm, Museum Wiesbaden
Jawlensky: 'In het menselijk gezicht openbaart zich de hele kosmos.'
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‘De zeven scheppingsdagen’
in relatie tot de zintuigen van het menselijk gezicht
(bij één van de kerkramen)
Anneke Ligthart en Gees Wagner
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Bloemengroet
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