Matteüs 17 Stralen als de zon en maanziek
Wijkgemeente Zuidwest Shalomkerk en Bosbeskapel
Zondag 30 augustus 2020
Schrift en Tafel viering
Voorganger ds Martin Koster
Ouderling Henk Valstar
Diaken Kjell Wagner
Lector Anita Houweling
Organist Ineke Pieters Altviolist Simon Rosier
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 zíj uitspreken staan in kleine
letters. Als u de dienst later terugluistert, hoort u de liederen gezongen.
Orgelspel
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.

Gij die ons tegemoet treedt in uw schepselen
WEES HIER AANWEZIG

Gij die vreugde schept in mensen die elkaar bijstaan
WEES ONZE BRON

Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.

Dat wij niet vergeten de nood van anderen;
bevrijd ons van wanhoop en doelloosheid,
geef ons kracht om pijn, en verdriet, te doorstaan.
BEWAAR ONS IN UW LIEFDE, HEER ONTFERM U OVER ONS!

ouderling en voorganger wisselen van plaats
v: spreken wij met elkaar de woorden van een glorialied
De dag gaat open voor het woord des Heren,
ZON DIE WIJ ZOEKEN, KRACHT DIE WIJ ONTBEREN,

bron die wij horen als wij tot Hem keren,
VROEG IN DE MORGEN.

Door U geschapen om uit U te leven;
HARTSLAG EN ADEM HEBT GIJ ONS GEGEVEN,

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
OORSPRONG EN TOEKOMST.
WILT GIJ VANDAAG EN TOT HET EIND DER DAGEN
ONS DOEN EN LATEN ZUIVEREN EN DRAGEN,
DAN STIJGT DE VREUGDE VAN UW WELBEHAGEN
IN ONZE WERELD.

Orgelspel Lied 217

tijdens de muziek blijven we staan
na de muziek we gaan zitten

Inleiding op de Schriftlezing
Gebed bij de opening van de Bijbel Lied 322:1,2
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Die chaos schiep tot mensenland,
DIE MENSEN RIEP TOT ZINSVERBAND,

Hij schreef, ons tot bescherming,
ZIJN HANDVEST VAN ONTFERMING.

Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
SCHRIFT DIE MENSENOORSPRONG SCHRIJFT.
WOORD DAT TROUW BLIJFT.

Dat boek waarin getekend staan
GEZICHTEN, ZIELEN, NAAM VOOR NAAM,

hun overslaande liefde,
HUN OVERGAANDE LIEFDE,

hun weeën die niet overgaan.
SCHRIFT DIE MENSENDAGEN SCHRIJFT.
LICHT DAT AANBLIJFT.

Schriftlezing Matteus 17

Stralen als de zon en maanziek
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Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus
en diens broer Johannes met zich mee een
hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor
hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn
gezicht straalde als de zon en zijn kleren
werden wit als het licht. 3Plotseling
verschenen aan hen Mozes en Elia, die met
Jezus in gesprek waren. 4Petrus nam het
woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed
dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie
tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes
en een voor Elia.’ 5Hij was nog niet
uitgesproken, of de schaduw van een
stralende wolk gleed over hen heen, en uit de
wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde
Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar
hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden,
wierpen ze zich neer en verborgen uit angst
hun gezicht. 7Jezus kwam dichterbij, raakte
hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet
bang te zijn.’ 8Ze keken op en zagen niemand
meer, Jezus was alleen.
9Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus
hun: ‘Praat met niemand over wat jullie
hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de
dood is opgewekt.’ 10De leerlingen vroegen
hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden
toch dat Elia eerst moet komen?’ 11Hij
antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en
alles herstellen. 12Maar ik zeg jullie dat Elia al

gekomen is, ze hebben hem alleen niet
herkend, en ze hebben met hem gedaan wat
ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun
toedoen moeten lijden.’ 13Toen begrepen de
leerlingen dat hij op Johannes de Doper
doelde.
14
Toen ze zich weer bij de mensenmassa
voegden, kwam er iemand naar hem toe die
voor hem op zijn knieën viel 15en zei: ‘Heer,
heb medelijden met mijn zoon, want hij is
maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt
dikwijls in het vuur of in het water. 16Ik heb
hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij
konden hem niet genezen.’ 17Jezus
antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een
ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog
bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog
verdragen? Breng hem bij me.’ 18Daarop sprak
Jezus de demon op strenge toon toe. Deze
ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment
was hij genezen. 19Later kwamen de
leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem
alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die
geest niet uitdrijven?’ 20Hij antwoordde:
‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker
jullie: als jullie geloof hebben als een
mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die
berg zeggen: “Verplaats je van hier naar
daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets
zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Antwoordlied in responsie Lied 315:1
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
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DAT GIJ UW WOORD ONS HEBT GEGEVEN,
UW LICHT EN LIEFDE ONS TOEGEWEND.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
EN WAT VOOR WIJZEN BLEEF VERBORGEN
WERD KINDEREN GEOPENBAARD.

Orgelspel Lied 315
Uitleg en verkondiging

gesproken en gemusiceerd

muziek:
muziek:
Antwoord Geloofsbelijdenis (staande)
Wij hebben gehoord van geloven en hopen
VAN UW WOORD DAT ONS BESCHIJNT ALS DE ZON
EN LICHT IN ONS WEKT: GELOOF, HOOP EN LIEFDE
WIJ HEBBEN GEHOORD VAN DE VERREZEN JEZUS.
HIJ GING ONS VOOR ALS MEDEMENS.

Al wat hij was, al wat hij bezat
deelde hij tot zegen van velen.
JEZUS ZAL HEERSEN WAAR DE ZON
GAAT OM DE GROTE AARDE OM,
DE MAAN ZIJN LICHTE BANEN TREKT,
ZOVER HET VERSTE LAND ZICH STREKT.
IK GELOOF IN DE GEEST
DIE LICHT EN WARMTE GEEFT,

die als het koud en donker is
ons hart weet te bereiken
MET ENERGIE OM LIEF TE HEBBEN,
MET GULHEID OM TE DELEN,
MET OPENHEID OM VAN ANDEREN TE ONTVANGEN.

IK GELOOF IN DE LIEFDE VAN GOD
DIE VERGEEFT, EN MIJ EN IEDER OP HANDEN DRAAGT
IN TIJD EN EEUWIGHEID. AMEN.
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als welkomstgroet van de
gemeente naar Daniël van der Velde
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
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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.

Collecte

muziek

1e collecte: Diaconale collecte ouderenwerk (zie zondagsbrief)
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Ouderenwerk
2e collecte: Wijkgemeente Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente Bosbeskapel
Tafelgebed
V: Richten wij ons hart omhoog naar God.
ALLEN: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON.
V: Breng dank aan die ons schiep
ALLEN: WIJ WILLEN GOD DANKEN!
V: U danken wij, God onze Heer, God van overal en altijd
om mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,
U die alles goed maakt, vasthoudt
en uw mensen vervult met het vuur van uw Geest. Heilig is uw Naam.
In Jezus zien we wie U bent: mens onder de mensen, bewogen om ons lot.
Op de avond voorafgaand aan de nacht
waarin Jezus werd gebonden en geslagen en gemarteld
heeft deze tijdens de Pesachmaaltijd
het brood genomen, de dankzegging uitgesproken
het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis!
Uit diezelfde liefde voor ons
nam uw dienaar na de maaltijd de beker met de vrucht van de wijnstok
sprak er de dankzegging over uit
gaf ‘m rond aan zijn leerlingen met de woorden:
Drink allen hieruit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Telkens wanneer u deze beker drinkt, doe dit dan tot mijn gedachtenis.
ZO GEDENKEN WIJ HET VERLOSSEND LIJDEN EN STERVEN VAN
JEZUS CHRISTUS EN WIJ VERKONDIGEN ZIJN DOOD TOTDAT HIJ
KOMT. MARANATHA, KOM HEER JEZUS!
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Vredewens
v: Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd:
Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.
LOOF DE HEER, DIE IN DE NACHT
VAN VERNEDERING AAN ONS DACHT,
DIE ONS VREDE SCHENKT EN TROUW.
CHRISTUS' VREDE WENS IK JOU!

Communio
Wij lopen rustig met ruimte naar de Tafel, eerst de voorste rijen, nemen en
eten het brood, en nemen de wijn/druivensap mee naar onze zitplaats om
die later samen tot ons te nemen
V: Ontvang en eet het brood
opdat geloof en beleving in ons sterker worden dat in de gebrokenheid van
deze wereld wij met elkaar het door littekens getekende Lichaam van
Christus vormen, gestalte van verbondenheid tussen alle mensen en al wat
leeft.
muziek
V: Ontvang en drink de vrucht van de wijnstok
en gedenk zo het nieuwe verbond in Jezus' bloed,
verzoenend, heel-makend en vreugde-scheppend verbond tussen God en
mensen.
Muziek

Onze Vader
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 512:1,2,4 eerst orgelspel, daarna samenspraak

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
UW NAAM DIE MIJ GELOVEN DOET:
GIJ GAAT MIJ REDDEND VOOR;

uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
DIE ONZE DOOD EN ZONDE DEELT
EN ONZE VREES VERDRIJFT.
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Al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
MAAR STERK EN VURIG WORDT MIJN ZIEL
WANNEER ZIJ U AANSCHOUWT.

Zegen

beaamd met Lied 512:5
ZOLANG GIJ NOG ONZICHTBAAR ZIJT,
EEN ZON DIEP IN DE NACHT,
ROEP IK UW NADERING REEDS UIT
OMDAT IK U VERWACHT.

Orgelspel

Zondagsbrief
30 augustus 2020
Collecteaankondiging 1e collecte:
Diaconale collecte: Ouderenwerk tegen eenzaamheid
Veel diaconaal ouderenwerk in Den Haag is gericht op ouderen die in
sociaal isolement zijn geraakt. Eenzaamheid onder ouderen is een
groeiend probleem in het hele land, maar in onze grote steden in het
bijzonder. Dat is er niet beter op geworden nu de jarenlange
bezuinigingen op de zorg ouderen langer aan hun huis gekluisterd
houden. Het ouderenwerk van Stek omvat het maatjesproject ‘Blijf je
nog even?’, gespreksgroepen over de levenservaringen van ouderen
en de vragen van de ouderdom, ontmoetingen met dementerende
mensen en brengt ouderen in contact met andere groepen in de
samenleving. Het project ‘Samen koken, samen delen’ in Den Haag
Zuidwest brengt ouderen samen rond een maaltijd. En dan zijn er nog
Zomerstek en Winterstek, laagdrempelige activiteiten die veel ouderen
trekken.
De Haagse Diaconie geeft aan de bestrijding van isolement onder
ouderen hoge prioriteit en beveelt de collecte hiervoor van harte aan.
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Oproep kostersdienst
De Bosbeskapel heeft dringend mensen nodig die bereid zijn om,
zowel ’s-zondagsmorgens bij de Eredienst, als ook door de week bij
verhuur-activiteiten, een handje te helpen.
Zoals u weet heeft Daniël een 20-uren contract, extra hulp is dan ook
meer dan welkom.
Schroom niet om contact op te nemen met Daniël van der Velde.
Tel. 06-44314654, email: verhuur@bosbeskapel.nl
Dank namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk
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
Verhuur zaalruimte Bosbeskapel
Maandag tot en met vrijdag: inlichtingen bij Daniël van der Velde.
Zaterdag en zondag: contactpersoon Daniël van der Velde.
Tel. 06-44314654, email: verhuur@bosbeskapel.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

8

