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Uw naam is dat U mensen helpt,
wees onze hulp,
en dat U alles heeft gemaakt,
maak alles nieuw,
en dat U ons bij name kent,
leer ons U kennen,
die ‘Bron van leven’ wordt genoemd,
doe ons weer leven,
die heeft gezegd: ‘Ik zal er zijn’
wees ons nabij! Amen
Psalm 121 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’, verzen 1 en 4

declamatie

1.Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan,
Wat u mag wedervaren in eeuwigheid bewaren.
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.
Orgelspel Stilte Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen in stilte

G.

Kyriegebed wordt afgesloten met gesproken:
Heer, ontferm U, Christus ontferm U, Heer, ontferm U

de gemeente gaat staan
Bemoediging

Glorialied 146c ‘Alles wat adem heeft, love de Here’,
verzen 1, 3 en 7 staand luisteren

O.
G.
O.
G.

1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

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
Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,
zie ons, waar we ook zijn.
Wij die van U hebben gehoord,
hoort U ons aan.

3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!
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7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen Hem die zo grote dingen
doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde:
God is goed! Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest! Halleluja! Halleluja!

de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen

Groet

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

V. De Heer is met u

G. Ook met u is de Heer

Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing

Deuteronomium 5: 1 t/m 5 en 22 t/m 24 (lector)

Lied 886 ‘Abba, Vader, U alleen’

declamatie

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Inzameling van de gaven

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

Dank- en voorbeden, stil gebed
BROOD EN WIJN

2e lezing

Matteüs 6: 27 t/m 34 (predikant)

Lofzegging: gemeente spreekt
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen
Uitleg en verkondiging

gevolgd door

Meditatieve stilte

Orgelspel
Samen hardop gesproken Apostolische Geloofsbelijdenis
Zo mogelijk staande
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
die ontvangen is van den Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
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Tafellied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ verzen 1, 2
en 3 en refrein
Combinatie van lezen en orgelspel
Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
Voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
Het delen van macht is deel van ons plan.
3.Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Tafelgebed, de grote lofzegging
V.

De Heer zal bij u zijn

G. De Heer zal u bewaren
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V.
V.
G.
V.

Verheft uw hart G. Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig
Gezegend zijt Gij, Heer……………….

V.

En daarom, Heer, Allerhoogste:
de aarde verenigt zich met de hemel
nu wij ons voegen in het grote koor van allen,
die U eren en dienen en wij horen:

Tafellied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’,
verzen 4 en 5 Luisteren naar deze verzen
4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
V.

G.

Tot Hij komen zal in heerlijkheid
vieren wij het feest dat Jezus heeft ingezet
Want in de nacht dat Hij is overgeleverd,
heeft Hij een brood genomen, de dankzegging uitgesproken,
en Hij brak het en deelde het uit met de woorden:
Neemt en eet,
Gedenk dat mijn Lichaam voor u gegeven wordt

V.
G.

En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en zei:
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Laat hem onder u rondgaan en doet dit, zo dikwijls Gij
die drinkt, tot mijn gedachtenis.

V.

Eeuwige God, zo gedenken wij uw zoon Jezus
die weet wat lijden is en de dood heeft gezien,
die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.
Tot Hij wederkomt, verkondigen wij Hem.
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons
en maak ons en velen tot een volk dat Uw wil doet:
Dat wij tranen drogen van wie geslagen zijn,
zoals Gij En het hart helen van wie gebroken zijn,

G.

5

zoals Gij
zoals Gij
V.
G.

Dat wij brood worden voor vandaag,
Dat wij de vrede zelf zijn zoals Gij.

Met de woorden die Uw Zoon ons gegeven heeft:
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. 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.

Het laatste brood wordt gebroken:
Allen, 3x: ‘Waar vriendschap is en liefde, daar is God.’
Vertaling van lied 568 ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’.
Op het orgel improvisaties op lied 568
Vredegroet
We kijken de mensen het dichtst bij ons aan, brengen de rechterhand
naar ons hart en strekken dan de rechterhand symbolisch naar de
naaste uit. We denken daar zelf de woorden bij:
‘De vrede van Christus’ Op het orgel improvisaties op lied 568
Delen van brood en wijn gevolgd door

Dankgebed

Slotlied staande ‘Ga nu heen in vrede’ (ELB 270)

Neuriën

1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
Zending en zegen Gemeente antwoordt met een gesproken: ‘Amen’.
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Bloemengroet
De bloemen gaan, als groet van de gemeente, deze zondag naar de
heer en mevrouw van Dam-Ros
Voor informatie over onze gemeente kunt u contact opnemen met
Marga van Arendonk-Ardon. Tel. 06-54280786, email
contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl
Waarnemen wegens verlof
Van zaterdag 25 juli tot en met zondag 23 augustus heeft ds. Martin
Koster verlof en neemt de eerste week collega ds. Michiel Aten
(tel. 06-10811430) waar en vanaf 1 augustus collega ds. David
Schiethart (tel. 06-53587129).
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 van uit de gemeente
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