Zondag Judica 2 april 2017 Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Kyriëgebed

na elke bede zingen we:

Doe mij recht!
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Orgelspel

ds. Martin Koster
Jeroen van der Heide
Mieke Kooper
Marga van Arendonk
Wim Vermeulen

Veertigdagenlied

Welkom door de ouderling van dienst

Stilte
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 280 De vreugde voert ons naar dit huis

Bemoediging en drempelgebed
Voorganger
ALLEN
Voorganger
ALLEN
Voorganger
ALLEN
Voorganger
ALLEN
ALLEN

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.
Heer, onze God, wat zijn wij zonder U ? Onze geest heeft uw
licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
NEEM ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Messias,
OPDAT WIJ UW KINDEREN MOGEN ZIJN
EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN.
zingen Psalm 43:3:

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

3 Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen
daardoor worden mensen vrij. (refrein) Veertig dagen, weken…
4 Veertig dagen tot aan Pasen soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn. (refrein) Veertig dagen, weken…
Moment met de kinderen
Groet

V: De Heer is met u.

G: EN MET U ZIJN VREDE.

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing

we gaan zitten

afgewisseld met samenzang

Eerste Lezing Exodus 13:17-22 Het gebeente van Jozef gaat mee
Lied Psalm 139:6,7 Wanneer ik mij geborgen dacht
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Wegzending

Lied 810 2x:

Tweede Lezing Johannes 8:46-59 Abraham zien
Lied Psalm 139:14 Doorgrond, o God, mijn hart
Uitleg en verkondiging
Antwoordlied

Lied 316 Het woord dat u ten leven riep

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, voor jongeren in
Zuid-Afrika (zie Zondagsbrief) en de tweede collecte is bestemd
voor de Locatie Bosbeskapel
Berichten van/voor de gemeente

gevolgd door:

Orgelspel
Een geloofsbelijdenis

Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
Gebeden
Dank- en voorbeden v:..zo bidden wij allen samen:

Stil gebed

Zegen

- 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.

Ik geloof in God, die niet van steen is,
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in God, die ik niet kan zien,
maar die zichtbaar wordt
als ik mij liefdevol inzet voor anderen.
Ik geloof in God, die niet sterk is.
Die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wil
dat wij mensen die lijden, ondersteunen,
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik geloof in God, die mild en ruimhartig is,
maar streng voor ieder die mensen uitsluit,
wegstoot vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
Ik geloof in God,
die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven
en die wil dat wij deze aarde leefbaar houden.
Ik geloof in God,
die mensen aanmoedigt om het goede te doen.
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,
die ons heeft laten zien,
wat echte liefde is en wiens geest
nog altijd onder ons doorwerkt.
Marinus v.d. Berg

Slotlied

we gaan staan

Lied 655
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Zing voor de Heer een nieuw gezang
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Zondagsbrief
2 april 2017

Collecte voor Kerk in Actie: Steun jongeren in Zuid-Afrika
In de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard. Jongeren worden
negatief beïnvloed door misbruik, criminaliteit en de aanwezigheid van
gangsters. In ‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij Kaapstad, heeft de
stichting Sozo een jeugdcafé geopend. Een veilige plek waar jongeren
tussen de 16 en 25 jaar toegang krijgen tot internet en leren hoe ze
online naar opleidingen of werk kunnen zoeken. Via het jeugdcafé zijn
er ook stagemogelijkheden. Ook kunnen jongeren er workshops volgen,
bijvoorbeeld over omgaan met werkloosheid of het slechte onderwijs.
Het café wordt gerund door een echtpaar. Voor sommige jongeren
fungeren zij als rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze sterk en dapper
zijn. Dat is belangrijk voor de beeldvorming van jongeren over
volwassenen en hun eigen toekomst. www.kerkinactie.nl/40dagentijd
Uitleg liturgische bloemschikking
5e zondag van de 40dagentijd
Tijdens de 40dagentijd staat de boom, symbool van draagkracht en
groei, centraal. In de boomschijf is de kracht van de boom nog te
herkennen. Een barst herinnert ons eraan, dat kracht ook te maken
heeft met de kwetsbaarheid van het bestaan.
In de bloemschikking zien we 1 witte roos, symbool voor Gods Woord.
De paarse bloemen gedrapeerd over kronkelende takken, symboliseren
de dood die wordt verdreven door Gods Geest.
“Luister heel goed naar mijn woorden: Iedereen die mijn boodschap in
zijn hart bewaard, die zal de dood niet zien”
Tekst
Sta in je kracht,
zie, hoe wat dood is
verdreven wordt door Gods Geest.
Gods levensgeest
blaast kracht in.
Collecte opbrengst 26 maart
Eerste collecte voor Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie: € 163,45
Tweede collecte voor Locatie Bosbeskapel: € 189,15
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Paascollecte. “Help slachtoffers hongersnood Afrika”
Voor miljoenen mensen is er hongersnood. Er is een groot tekort aan
voedsel en vooral kinderen lijden aan acute ondervoeding. Kerk in Actie
gaat honger tegen, behandelt ondervoeding en zorgt voor veilig
drinkwater. Samen kunnen we miljoenen mensen redden van de
hongerdood door NU noodhulp te bieden. Dit kan niet wachten.
Geef voor eten. De Haagse Diaconie zal de opbrengst van de collecte
verdubbelen.
Agenda
2 apr 12.30 uur Abdijkerk- Bijbel-op-schoot
4 apr 09.45 Shalomkerk- Gesprekskring ‘Rouwverwerking’
4 apr 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
4 apr 14.00 uur Shalomkerk- Gesprekskring ‘Open Deur’
5 apr 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
5 apr 19.00 uur Bosbeskapel- Vesper
5 apr 19.30 uur Abdijkerk- Meditatiegroep
5 apr 19.45 uur Shalomkerk- Vrouwengespreksgroep ‘Op Dreef’
6 apr 20.15 uur Shalomkerk- Lezing ‘Geest en Materie’
7 apr 20.00 uur Abdijkerk- Kerkcafé
Beursplein paaseieren schilderen en presentatie over rookattributen
A.s. woensdag 5 april is er een miniworkshop paaseieren decoreren,
door Ans Willemse en Lydia Vos. Een week later, 12 april, houdt Trijnie
van Spanning een presentatie over alles wat vroeger gebruikt werd bij
het roken met de oproep om zelf attributen mee te nemen. Beursplein
is een open ontmoetingsplek, een plek van uitruil van ideeën,
vaardigheden, kennis, ervaringen en hulp. Door omstandigheden kan
Papyrus enige tijd geen sociaal juridisch spreekuur houden.
Paasgroetenactie 2017 – Zet de stap naar de ander
Ook dit jaar kunt u weer een Paasgroet aan gedetineerden in Nederland
sturen. Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er
aan hen gedacht wordt, dat mensen zich even inleven in hun situatie.
Een kaart krijgen zegt al heel wat, des te meer als u ook nog de moeite
hebt genomen om er iets bij te schrijven. Het lijkt wat onpersoonlijk,
omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt maar, uw groet wordt zeer
gewaardeerd . Op de binnenkant van de dubbele kaart kunt u zelf iets
schrijven.
Let op: Het andere deel is een bloemenkaart met postzegel, deze niet
beschrijven want die kunnen de ontvangers zelf versturen.
Op de kaarten nooit uw adres schrijven, maar wel altijd uw naam als
groet.
We hopen dat u mee wilt doen met deze Paasgroeten-Actie.
Na de dienst zijn de kaarten voor € 2,00 te koop bij de ZWO commissie
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Lezingen ‘Geest en Materie’
In de Shalomkerk geven wetenschappers de komende maanden
lezingen met als thema ‘Geest en Materie’: Is ons bewustzijn, onze
geest louter een hersenspel? Op 6 april zal Prof. Dr. G. Nienhuis,
emeritus hoogleraar Quantumfysica te Leiden, spreken over Schepping.
Volgende lezing op 11 mei. Aanvang 20.15 uur. Toegang € 5 euro per
avond. Gaarne tevoren opgeven via: schiethart@kpnmail.nl
Marcus Passie in de Bosbeskapel
Dit jaar wordt op Goede Vrijdag 14 april om half acht de Marcus Passie
uitgevoerd in de Bosbeskapel. Op dit moment zijn de repetities in volle
gang, de cantorij zingt samen met een gelegenheidskoor onder leiding
van Ernst Stolz . Met elkaar ontdekken we de prachtige muziek en de
mooie verbindende teksten. Wat ook mooi is, is dat de gemeente ook
een grote rol heeft in deze Marcus Passie. Met veel liederen kan er
meegezongen worden. En zo wordt het een geheel, van koor, lector,
solisten en gemeente. In Passie naar Pasen.
Gees Wagner

Bereikbaarheid predikanten
Martin Koster Tel. 070-406 58 71 (direct bereikbaar op ma, do, vr. 8.30
- 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het
antwoordapparaat)
Email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Nico Riemersma Tel. 070-325 15 99 (ma, di, vr, za. 9.00-9.30 uur en
19.00 - 19.30 uur)
Email: n.riemersma@planet.nl
Website: www.nicoriemersma.nl

Advertentie vacature cantor-organist
De advertentie voor een tweede organist en een nieuwe cantor kunt u
opvragen bij Anita Houweling, amhouweling@gmail.com telefoon 0615942336 (bij voorkeur na 16.00 uur). Hij is ook te vinden op
www.bosbeskapel.nl/vacaturecantor-organist en in Samenklank van
april
Wereldwinkel
Na de dienst is er Wereldwinkel
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Als u nieuw bent …
Voor informatie over onze gemeente:
Jacqueline van der Jagt,
Mahatma Gandhistraat 11, 2552 PA Den Haag.
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