Johannes 2:1-11, de bruiloft te Kana
(antieke tegel)

Zondag 16 januari 2022
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Heleen Joziasse
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Ineke Rhebergen
Lector: Peter Soerel
Organist: Ineke Pieters
Sopraan: Margriet Wagner
internet-kerkdienst vanuit de Bosbeskapel met alleen
medewerkenden;
(terug)luisteren: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl

Orgelspel Variaties over lied 525 - Theo Meurs
Welkom door de ouderling van dienst besloten met de woorden:
"Wij zijn nu enkele momenten stil waarna licht wordt aangedragen."
VOORBEREIDING
Aanvang bij het begin van het orgelspel gaan we staan: gebaar van
onze eigen ‘binnenkomst’; licht wordt aangedragen en markeert het
begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die
samenkomen tot vrede;
Aanvangslied Lied 275 vers 1, 2 en 4
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
Bemoediging, Drempelgebed en Kyriëbede
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is in de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

O:
G:
O:
G:
O:
G:

Gij die ons ziet zoals wij zijn
WEES HIER AANWEZIG
Gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan
WEES ONZE BRON
Gij die ons bemint en oproept om lief te hebben
DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.

Kyriëgebed
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Glorialied

Lied 66 vers 1 en 3 (staande)

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
3. Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.
we gaan zitten
de ouderling van dienst legt de bijbel op de preekstoel
ouderling en voorganger wisselen van plaats
DIENST VAN HET WOORD
Groet

V: De Heer zij met u

G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Inleiding op de Schriftlezing
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing Johannes 2:1-11
Antwoordlied Lied 525
1. Wij willen de bruiloftsgasten zijn van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn met Jezus en met Maria.
2. Maria sprak in bekommerdheid: ‘Er is niet genoeg te drinken.’
Maar Hij zei: ‘Nog is het niet mijn tijd.’
Zij wist in haar hart: Hij is bereid, en zal het ons zeker schenken.
3. En toen de maaltijd ten einde liep, zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.
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4. Wij mogen met Jezus gezeten zijn te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind. Hier komt het beste het laatste.
5. Wij zijn op het bruiloftsfeest genood met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartenbloed te Kana in Galilea.
Uitleg en verkondiging

Gedicht Moeder
Mijn oude moeder die het bed opmaakt
omdat ik niet terugrijd, maar blijf slapen.
Volwassen mannen kneedt zij zo tot knapen,
Zijn in hun maatkostuum toch poedelnaakt.
Zij trekt aan dekens, strijkt de plooien glad,
zij stopt lakens in en schudt het kussen.
Ik hoor haar ademen en ondertussen
zing ik onhoorbaar het Magnificat.
Haar handen waarmee zij mijn bed boetseert
zijn scheppen liefde die in het verleden
de allerergste storm bedaren deden,
golven van ik ben bang hebben gekeerd.
Zij spreidt mijn bedje en zo toegewijd
dat ik die zeep weer ruik en babypoeder.
Had deze wereld maar een oude moeder
die plooien gladstrijkt met haar tederheid.
ANTWOORD EN GEBEDEN
Antwoordlied Lied 811
1. Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde, en geen uur verflauwt zijn vuur.
Niet meer verstomt het woord dat Hij ons heeft gegeven.
2. Het neemt ons bij de hand, dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog, zo heet en droog laat mij niet moeten gaan als Gij niet zelf nabij zijt.
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3. Een waterval van licht, van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U, ooit zal ik U aanschouwen.
Collecte
Thuis kan gegeven worden via onderstaande bankrekeningnummers
1e collecte Aandachtscentrum
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Aandachtscentrum
2e collecte Protestantse Kerk: Ondersteuning gemeenten
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54
ten name van
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Ondersteuning gemeenten
(zie voor beide collecten de Zondagsbrief)
Kort moment van orgelspel Ave Maria - Bach/Gounod
Margriet Wagner - sopraan
Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
dhr. Cor van Wezel en mw. Annie van Wezel-Petri
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
(melodie Lied 512)

Gebeden
Dankgebed, voorbeden telkens besloten met ‘zo bidden wij allen
samen’, waarna de gemeente zingt:

Stilte - 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.
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Slotlied: Lied 1005 vers 1,2 en 5. Zoekend naar licht
1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.
refrein:
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
refrein
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.
refrein
Zegen Gemeente:

Orgelspel Andante - J. Stanley

Zondagsbrief
16 januari 2022

Aankondiging 1e collecte:
Aandachtscentrum
Het Oecumenisch Aandachtcentrum in Den Haag is een rustpunt, een
plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof
en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel
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van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is
een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom.
De gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op
adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer,
gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.
Aankondiging 2e collecte:
Collecte Protestantse Kerk Ondersteuning gemeenten
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk
wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van
musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is
belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom
ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook
professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod.
Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën
opdoen en ervaringen uitwisselen.
Kerkdiensten
Houd allen de persconferentie van vrijdag 14 januari in de gaten. Als
samenkomsten weer mogen, dan gaan we ook op zondagmorgen
vanaf a.s. zondag 16 januari weer samenkomen volgens de dan
geldende maatregelen. Vrijdagavond of zaterdagmorgen sturen we
als locatiecommissie hierover een e-mail. Heeft u geen e-mail en wilt
u naar de kerkdienst komen, belt u dan met Marianne Veenstra
06-24960105 of 070-3237010 om navraag te doen.
Films die je raken The biggest little farm (2018)
Maandag 17 januari 2022 (onder voorbehoud)
Documentaire over cameraman John Chester en zijn vrouw Molly die
een stuk grond aanschaffen buiten de stad om een duurzame
boerderij te beginnen waar ze hun eigen producten kunnen
verbouwen. Het dorre land wordt volgens een ingenieus systeem
bebouwd en met de komst van varkens, eenden en kippen wordt hun
droom langzaam werkelijkheid. Ze worden geconfronteerd met
weerbarstige natuurverschijnselen, maar ontdekken ook dat de
kracht van de natuur de remedie kan zijn bij het bestrijden van
diverse plagen, waardoor pesticides overbodig zijn.
U bent van harte welkom op maandag 17 januari in de Bosbeskapel;
aanvang: 20.00 uur, inloop: vanaf 19.45 uur; duur: 90 minuten.
Toegang: een vrijwillige bijdrage.
De voorstelling gaat alleen door, als de beperkingen op
samenkomsten niet meer van toepassing zijn. Indien de voorstelling
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doorgaat, zullen de coronamaatregelen die dan van toepassing zijn
opgevolgd worden.
Blijft u de berichtgeving hieromtrent volgen.
Voor informatie over de actuele stand van zaken kunt u bij Jenneke
Reitsma terecht, tel. 070- 3258563
Beursplein
Als we weer samen mogen komen, dan is er a.s. woensdagmorgen
19 januari vanaf 10.00 uur weer Beursplein.
Voor informatie over onze gemeente:
HansBert Griffioen. Tel. 06-53870324 of 070-3914005
e-mail: contact@bosbeskapel.nl www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-4065871 (direct bereikbaar op ma, wo, do.
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.
Tel. 06-41836659, email: A.J.den.Hollander@kabelfoon.nl
Verhuurzaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Daniël van der Velde.
Tel. 06-44314654, email: verhuur@bosbeskapel.nl
Zondagsbrief digitaal
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
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