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.

Pond du Gard

KRACHT VAN GEMEENTE-ZIJN
Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel
Zondag 6 september 2020
Voorganger ds Martin Koster
Ouderling Johan Bovenlander
Diaken Ineke Rhebergen
Lector Irene de Raad
Organist Wim Vermeulen
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 (zondag 10.00 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, na 14.00 uur op zondag , hoort u de liederen
gezongen.

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
34 In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht.
HOOG IN DE HEMEL IS UW NAAM VERHEVEN.
Uw trouw is van geslachte tot geslacht,
AL WAT ER LEEFT, ONTVANGT VAN U HET LEVEN.
Gij hebt de hele wereld voortgebracht
EN VOOR ALTIJD EEN VASTE PLAATS GEGEVEN.
40 Uw woord is als een lamp, een helder licht,
EEN SCHIJNSEL OP MIJN PAD, EEN EEUWIG BAKEN
dat in de duisternis mijn schreden richt.
IK ZWOER EN IK BEGEER HET WAAR TE MAKEN,
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
DAT IK UW RECHT ZAL ROEPEN VAN DE DAKEN.
Orgelspel Lied 119

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

Orgelspel

Inleiding op de Schriftlezing

Welkom door de ouderling van dienst besloten met de woorden: Licht wordt
nu aangedragen

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lied 322:1,2

Die chaos schiep tot mensenland,
DIE MENSEN RIEP TOT ZINSVERBAND,
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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 18:15-20 (21-35 is voor volgende week en vormt met
de tekst van deze week een eenheid)
talent schuldig was. 25Omdat hij niets kon
terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de
man samen met zijn vrouw en kinderen en
alles wat hij bezat verkocht moest worden,
zodat de schuld kon worden ingelost.
26
Toen wierp de dienaar zich aan de voeten
van zijn heer en smeekte hem: “Heb
geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.”
27
Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem
vrij en schold hem de geleende som kwijt.
28
Toen deze dienaar naar buiten ging, trof
hij daar een van de andere dienaren, die
hem honderd denarie schuldig was. Hij
nam hem in een wurggreep en beet hem
toe: “Betaal me alles wat je me schuldig
bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem
neer en smeekte hem: “Heb geduld met
mij, ik zal je betalen.” 30Maar hij wilde daar
niet van weten, integendeel, hij liet hem
gevangenzetten tot hij de hele schuld zou
hebben afbetaald. 31Toen de andere
dienaren begrepen wat er gebeurd was,
waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar
hun heer om hem alles te vertellen.
32
Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen
en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte
dienaar. Heel die schuld heb ik je
kwijtgescholden, omdat je me erom
smeekte. 33Dan had jij toch zeker ook
medelijden moeten hebben met die andere
dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met
jou?” 34En zijn heer was zo kwaad dat hij
hem in handen van de gerechtsbeulen gaf
tot hij de hele schuld zou hebben
terugbetaald. 35Zo zal mijn hemelse Vader
ook ieder van jullie behandelen die zijn
broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
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Als een van je medegemeenteleden tegen
je zondigt, moet je die daarover onder vier
ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb
je ze voor de gemeente behouden.
16
Luisteren ze niet, neem dan een of twee
anderen mee, zodat de zaak zijn beslag
krijgt dankzij de verklaring van ten minste
twee getuigen. 17Als ze naar hen niet
luisteren, leg het dan voor aan de
gemeente. Weigeren ze ook naar de
gemeente te luisteren, behandel hen dan
zoals je een heiden of een tollenaar
behandelt. 18
Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde
bindend verklaren zal ook in de hemel
bindend zijn, en al wat jullie op aarde
ontbinden zal ook in de hemel ontbonden
zijn. 19
Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee
van jullie hier op aarde eensgezind om iets
vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader
in de hemel het voor hen laten gebeuren.
20
Want waar twee of drie mensen in mijn
naam samen zijn, ben ik in hun midden.’
21

Daarop kwam Petrus bij hem staan en
vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster
tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan
vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’
22
Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal
toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal
zeven. 23Daarom is het met het koninkrijk
van de hemel als met een koning die
rekenschap wilde vragen van zijn dienaren.
24
Toen hij daarmee begonnen was, bracht
men iemand bij hem die hem tienduizend
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Antwoordlied in responsie naar Lied 315:2
En of een mens al diep verloren en ver van U verzworven is,
GIJ NOEMT MIJN NAAM, IK BEN HERBOREN,
VERNIEUWD DOOR UW GETUIGENIS.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
DOET ONS IN VRIJHEID ADEMHALEN
EN LEVEN VOOR UW AANGEZICHT.
Orgelspel Lied 315

Uitleg en verkondiging
Muziek
Antwoord Geloofsbelijdenis

(staande, naar een tekst van Henk Jongerius)

Ik geloof in de God die het begin en de laatste zin van de dingen is:
EEN GOD ZONDER WIE ER GEEN MENSEN BESTAAN,
ONS LEVEN MAAR SCHIJN IS, EEN SCHIM ZONDER NAAM.
Ik geloof in de God die mensen op weg roept om open en eerlijk
en vol van vergeving te zijn,
EEN GOD VAN BELOFTE DIE MENSEN BEVRIJDT,
ONS LEVEN TEN DODE MET TOEKOMST VERRIJKT.
Ik geloof in de God die mateloos in een medemens onze zijde koos:
EEN GOD DIE ALS REGEN EN ZONLICHT WIL ZIJN,
ONS LEVEN TEN EINDE TOE HOOPVOL LAAT ZIJN.
Ik geloof in de God die ons getrouw
door zijn Woord en Geest in het leven houdt:
EEN GOD DIE GEEN MENSEN VERLOREN LAAT GAAN,
ONS LEVEN TEN VOLLE VERVULT VAN ZIJN NAAM.
Collecte

muziek

De eerst collecte is bestemd voor Kerk in Actie/Werelddiaconaat, zie
zondagsbrief. Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Kerk in Actie / Werlddiaconaat.
De tweede collecte is bestemd voor het eigen gemeentewerk (College van
Kerkvoogden). Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Eigen gemeentewerk.

Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
Mevrouw An Pieterson - Rog
GODS LIEFDE HOUDT ONS ALLEN SAAM’
IN HEMEL EN OP AARD’.
VERBONDEN ZIJN WIJ IN UW NAAM,
VOOR EEUWIG WELBEWAARD.

2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
IN DE HECTISCHE STEDEN EN DE STILTE VAN WIJSHEID
IN ELK KIND, ONBEVANGEN EN KLEIN.
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
BRENGT ZORG VOOR DE ARMEN, GEEFT GEMEENSCHAP EN LIEFDE,
BEVRIJDT ONZE ZIEL VAN VERDRIET.

Gebeden
Zegen
Dank- en voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen samen’,
waarna de gemeente antwoordt:
LICHT DAT TERUGKOMT, HOOP DIE NIET STERVEN WIL,
VREDE DIE BIJ ONS BLIJFT.
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 880 eerst orgelspel, daarna samenspraak

1.Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
HET KLEURT DE SEIZOENEN, ALLE BERGEN EN DALEN,
VAN STER TOT ONSTUIMIGE ZEE.
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beaamd met Lied 512:5

4. DUS HOUD VAN HET LEVEN, GEEF DANK AAN DE SCHEPPER,
WEES BLIJ MET HET LICHT VAN DE ZOON DAT ONS TOOIT.
VOEL DE KRACHT VAN DE GEEST EN VOLG HET PAD VAN DE VREDE
TOT ONS LEVEN ZIJN TIJD HEEFT VOLTOOID.
Orgelspel

Zondagsbrief
6 september 2020

Collecteaankondiging eerste collecte: Kerk in Actie /
Werelddiaconaat – Ghana
Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden
vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat
kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in
de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt
de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders
hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen
waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van
teksten uit de Bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en
daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert
bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.
kerkinactie.nl/kerknoordghana
Liturgische bloemschikking op zondag 6 september
Na 6 lange onzekere, angstige en moeilijke maanden, proberen we weer
op zondag de eredienst vieren in onze Bosbeskapel.
Daarom deze liturgische bloemschikking, rondom de letter Beth, wat
“huis” betekent.
Centraal staat de zonnebloem, symbool voor God de Vader.
Rechts van de Beth staan distels, symboliserend het verdriet, de angst
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en pijn en het slechte in de wereld.
De 3 rode rozen symboliseren de liefde van God voor Zijn schepping,
3 het getal dat staat voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
De klimop om de Beth heen symboliseert de altijd aanwezigheid van
God, hoe moeilijk wij het soms ook hebben…Hij is altijd bij ons!
Het vingerplantblad symboliseert het feit, dat we ons gedragen mogen
weten door onze God en Vader.
Tekst
Licht, dat terug komt, Hoop die niet sterven wil, Vrede die bij ons
blijft.

Activiteiten
Komende weken zullen vrijwilligers van verschillende activiteiten kijken
wat voor komende tijd mogelijk is in de Bosbeskapel. Via deze
zondagsbrief wordt u zoveel als mogelijk op de hoogte gehouden.

Van de kerkrentmeesters
Inmiddels weer een maand verder, de gegevens over de maand juli zijn
verwerkt:

Boeken in de Abdij
Op Open Monumentendag, 12 september aanstaande, wordt er in de
Abdijkerk van 10 tot 16 uur de jaarlijkse boekenmarkt ‘Boeken in de
Abdij’ georganiseerd. Uiteraard in aangepaste vorm binnen het kader van
de richtlijnen, maar met net zo’n grote diversiteit aan boeken als anders.
Meer informatie: zie Samenklank

Abdijkerk

2020

2019

Kerkbalans
giften
wijkwerk
t/m juli

106.206

109.848

5.205

1.467

totaal

111.411

111.315

76.109

80.268

2.173

758

78.282

81.026

Kerkbalans
giften
wijkwerk
t/m juli

46.996

55.413

1.298

1.938

totaal

48.294

57.351

-16%

237.987

249.692

-5%

Voor informatie over onze gemeente:
Marga van Arendonk-Ardon. M: 06-54280786,
E: contact@bosbeskapel.nl | W: www.bosbeskapel.nl
0%

Bosbeskapel
Kerkbalans
giften
wijkwerk
t/m juli
totaal

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

-3%

Shalomkerk

Totaal

Voorganger op 13 september: Ds. Koelewijn
Ds. Thomas Koelewijn is emerituspredikant van de Evangelische Kerk in
Duitsland. Hij woont in Den Haag. Ds. Koelewijn heeft in het verleden
pastorale bijstand verleend, o.a. in Voorburg en Loosduinen. Hij gaat
regelmatig voor in Houthaghe.

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 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

Met hartelijke groet,
namens de kerkrentmeesters,
Hans Bergwerff, 0653 775 122, jbergwerff@bergwerfftencate.nl
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