Wijkgemeente Den Haag-Zuidwest

Orgelspel
Stilte
Woord van welkom

Locatie Shalomkerk/Bosbeskapel

INTREDE
Aansteken van de kaarsen in stilte
de gemeente gaat staan
Bemoediging

9 augustus 2020
ACHTSTE ZONDAG
VAN DE ZOMER

O.
G.
O.
G.

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
Lied 130: 1 (gezongen door voorganger), 3 (hardop gelezen)
1.Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O Laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here, red!

Voorganger
Ouderling
Diaken
Lector
Organist

ds. Michiel Aten
Nel Broekman
Suze Mulder
Adri Smit
Henk van der Zwan
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3.Ik heb mijn hoop gevestigd
op God den Heer die hoort
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.
de gemeente gaat zitten
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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.
Kyriegebed wordt afgesloten met gezamenlijk uitgesproken:
“Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U Amen”
Glorialied. 704: 1 en 2 (zingen) 3 hardop lezen
Dank, dank nu allen God
1.Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

HET WOORD HOREN
Groet
V. De Heer is met u
G. Ook met u is de Heer
Gebed bij de opening van de Schriften
1e lezing

Jona 2: 1 - 11

352: 1, 4, 6 en 7 Jezus meester aller dingen
(1 en 4 gezongen, 6 en 7 hardop lezen)
1.Jezus, meester aller dingen,
woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.
4.Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

3.Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

7.Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!
2e lezing

3

Mattheüs 14: 22 - 33
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Lofzegging:
U komt de lof toe,
U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. (Lied 339a)

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
Uitleg en verkondiging
de gemeente gaat staan
Meditatieve stilte

Slotlied. 416: 1, 3 en 4 (gezongen)

350 orgelspel (Het water van de grote vloed)

Inzameling van de gaven

1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

1e collecte Diaconale collecte jongerenwerk (zie Zondagsbrief)
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Diaconale collecte
jongerenwerk

3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ANTWOORDEN

2e collecte Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel
De bloemen gaan naar mevrouw Aukje Wink- van der Heide

Dank- en voorbeden, stil gebed
Gesproken Onze Vader

4.Ga met God en Hij zal met je zijn.
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zending en zegen
Gemeente (Lied 431b):

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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Zondagsbrief
9 augustus 2020
Aankondiging 1e collecte:
Diaconale collecte jongerenwerk: School van Barmhartigheid
De School van Barmhartigheid is een spannend nieuw project. In dit
project zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om
scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er
zijn voor de ander’. Scholieren worden in contact gebracht met mensen
die zij in het dagelijks leven niet altijd tegenkomen, zoals dak- en
thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is
om barmhartig te zijn.
De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst
krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van
barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur
en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er
een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar
‘barmhartigheid wordt gedaan’. In het contact tussen scholieren en de
doelgroepen is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, actie,
verdieping en reflectie. Voor jongeren is deze vorm van
onderdompeling in een voor hen vreemde situatie een belangrijke en
vormende ervaring.
Een mooi nieuw project! De Protestantse Diaconie Den Haag
ondersteunt het graag.

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

Voor informatie over onze gemeente kunt u contact opnemen met
Marga van Arendonk-Ardon. Tel. 06-54280786, email:
contact@bosbeskapel.nl,
www.bosbeskapel.nl
Op deze foto zie ik zon en een vijgenboom. Ik ervaar deze zon als
hoop. Mijn problemen mag ik bij God neerleggen, als ik het even niet
meer weet dan mag ik het loslaten.
De vijgenboom doet mij denken aan het verhaal van 'de berg rede', het
is niet makkelijk om los te laten en te vertrouwen op God.
Dit moment in de zon met de vijgenboom geeft mij kracht en hoop en
dan denk ik; 'Als ik het even niet meer weet, dan mag ik het bij God
neerleggen.'
Marleen Wagner
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