INTREDE

Wijkgemeente Den Haag-Zuidwest
Locatie Shalomkerk/Bosbeskapel
Zondag 23 augustus 2020
10e zondag van de zomer, 11e na Trinitatis
Thema: ‘Van tent naar thuis’
Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs,
Hoofdstuk 5: 1 - 5

Aansteken van de kaarsen in stilte de gemeente gaat staan
Bemoediging
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 door ouderling
Psalm 84 vers 1 gelezen, vers 2 orgelspel, vers 4 gelezen
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.
2.Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Lector

Mw. Hanny van der Stelt
Ben Damen
Wil Nijland
Kees Spaans
Ben Damen

Orgelspel Stilte Woord van welkom
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4.Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.
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 een gezamenlijk gesproken
Heer ontferm u.

Glorialied: 713 vers 1, 2 en 5

(staand)

1.Wij moeten Gode zingen halleluja,
om alle goede dingen halleluja,
al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen halleluja.
2.Hij schenkt de levens adem, Hij geeft de levensgeest
in schande en in schade is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest,
Komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.
5.Wij moeten Gode zingen, halleluja,
de Heer van alle dingen die leeft in gloria,
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen halleluja.
HET WOORD HOREN
Groet
V. De Heer is met u
G. Ook met u is de Heer
Gebed bij de opening van de Schriften
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Lied 313 vers 1 en 4 orgelimprovisatie
en declamatie
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
4 Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt brij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
Lezing

2 Korinthiers 5 : 1 - 5 (NBV)

Lofzegging gesproken door allen:
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)
Lied 939 vers 1 , 2 en 3
1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leid mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
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2 U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.
3 Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
Uitleg en verkondiging
Meditatieve stilte
Zingen: 747 1, 2 en 6 orgelimprovisatie
en declamatie
1 Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren in heel zijn kreatuur.
2 Geen woord kan het bereiken, het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren wat Hij met ons vermag.
6 Dan breekt muziek van snaren aan alle kanten uit
een niet te evenaren, een goddelijk geluid.
De engelen omringen met heil’gen tesaam
de troon van God en zingen de glorie van het Lam.
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ANTWOORDEN
Inzameling van de gaven
1e collecte: Straatpastoraat
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
Straatpastoraat

ten

2e collecte: Wijkgemeente rondom de Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente
rondom de Bosbeskapel
Dank- en voorbeden, stil gebed
Gesproken 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.
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
slotlied; 913 vers 1 gelezen,
vers 2 orgelspel, vers 4 gesproken
1 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!
2 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!
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4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.
Zending en zegen

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
Tot en met zondag 23 augustus heeft ds. Martin Koster verlof en
neemt ds. David Schiethart (06 53587129) waar.

Gemeente (Lied 431b):

Zondagsbrief

Zondagsbrief
23 augustus 2020

Aankondiging 1e collecte:
Straatpastoraat
De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten zich in voor
mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd
doorbrengen. Het gaat om dak en thuislozen, verslaafden, mensen
met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen.
Pastoraat vormt de kern van hun werk. Zij zijn onvoorwaardelijk
aanwezig voor mensen die aandacht of steun nodig hebben.
Continuïteit en trouw zijn wezenlijk voor het werk, vandaar dat we
een beroep doen op uw financiële steun.

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
De bloemen gaan, als groet van de gemeente, deze zondag naar
mevrouw Riek van Zanen-Treffers.
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