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PAASMORGEN, 16 APRIL 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Johan Bovenlander
Diaken: Kjell Wagner
Lector: Marga van Arendonk-Ardon
Organist: Wim Vermeulen
Trompet: Kees van Venetië

=====================================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil
Welkom

VOORBEREIDING
Stilte
Bij het eerste trompetgeschal gaan we staan
Trompet en orgel
Binnenkomst met licht
geplaatst bij de Paaskaars onder het zingen van Lied 637

2 De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond
het loopt als vuur de wereld rond.
3 De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
zie hier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4 Zie hier het licht van lange duur,
zie hier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Paasgroet
Antifoon voor de Paasmorgen: Lied 614
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de HEER
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.
O: Heer, onze God,
U hebt Hem opgewekt: Uw Zoon, Messias Jezus.
G: WEK OOK ONS OP,
LAAT ONS OPSTAAN EN GAAN
O: Een nieuw begin van leven tegen de droefheid en wanhoop
een nieuw begin vol vreugde en hoop.
G: HEER, GA GIJ ONS VOOR,
O: bidden wij U in Jezus’ Naam.
G: AMEN.
We zingen: Lied 642 : 1, 2, 4 en 7
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2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort

Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Gebed bij de opening van de Schrift

4 Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

We zingen: Lied 617 : 1

Evangelielezing (1): Matteüs 27:57– 61

7 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Dankzegging: ‘In het licht’
Gloria: ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ‘t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

DIENST VAN HET WOORD

Evangelielezing (2): Matteüs 27:62–66
We zingen: Lied 617 : 4 en 5
4 Drie vrouwen namen specerij,
halleluja, halleluja,
vroeg in de morgen kwamen zij.
Halleluja, halleluja!
5 Zij naderden bezorgd het graf,
halleluja, halleluja,
Wie wentelt straks de steen ons af?'
Halleluja, halleluja!
Evangelielezing (3): Matteüs 28:1–10
We zingen: Lied 617 : 6 en 11
6 Maar zie de steen was weggedaan,
halleluja, halleluja.
Een engel sprak de vrouwen aan:
halleluja, halleluja!
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11 Hier was zijn rustplaats, kom en zie,
halleluja, halleluja,
verblijd u - 't graf behield Hem niet.'
Halleluja, halleluja!
Evangelielezing (4): Matteüs 28:11–15
We zingen: Lied 617 : 14 en 15
14 Wij zien het vol verbazing aan,
halleluja, halleluja,
zeg ons: waarheen is Hij gegaan?'
Halleluja, halleluja!
15 Naar Galilea richt uw voet,
halleluja, halleluja,
daar wordt gij door uw Heer begroet.'
Halleluja, halleluja!
Evangelielezing (5): Matteüs 28:16–20
We zingen: Lied 617 : 18 en 19
18 Nu klinkt alom de roep voortaan:
halleluja, halleluja,
de Heer is waarlijk opgestaan!'
Halleluja, halleluja!
19 Verblijd u met ons alles saam,
halleluja, halleluja,
lofzing de Heer en prijs zijn naam!
Halleluja, halleluja!
Verkondiging
Orgelspel
We zingen: Lied 619 : 2 – 6

3 De engel sprak: Houd moed, vreest niet,
ik ken de bron van uw verdriet:
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet.
Halleluja, halleluja, halleluja!
4 Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!
5 Nu bidden wij U, Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot,
- halleluja, halleluja, halleluja! –
6 opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lof zingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja!
Plaatsen van de Bijbel op de standaard

DIENST VAN HET ANTWOORD
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ZENDING

Collecte (orgel en trompet)
De eerste collecte is bestemd voor de slachtoffers van de
hongersnood in Afrika (zie Zondagsbrief)
en de tweede collecte is bestemd voor de locatie Bosbeskapel.

Slotlied: Lied 634

(staande)

Berichten voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.
op melodie van Lied 512
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
na elke voorbede zingt de gemeente:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel,
alzo ook op de 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
tot in eeuwigheid.
Amen.

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

Orgelspel
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Zondagsbrief
16 april 2017, Pasen

Collecte-opbrengst zondag 9 april 2017
1e collecte t.b.v. Myanmar: €221,91
2e collecte t.b.v. Haastu: €165,97
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. Dit is een gezamenlijke actie van
diaconie uit de drie locaties van Zuidwest. De Haagse Diaconie zal
de opbrengst van de collecte verdubbelen.
Uitleg liturgische bloemschikking op Paasmorgen
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane
Heer.
Zijn Licht en Liefde, Zijn opstandingskracht, mag onze kracht
worden.
Tekst
Gods kracht
Breekt door het donker van de dood heen
Licht raakt ons aan
Kom, sta op
Deel het leven
Deel vertrouwen
God van licht en leven
in Jezus is de dood overwonnen
in die kracht mogen wij staan
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Agenda
19 apr 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
19 apr 14.00 uur Shalomkerk- Nieuwe theologische inzichten
19 apr 19.30 uur Abdijkerk- Meditatiegroep
20 apr 20.00 uur Abdijkerk- Kunstkring
21 apr 10.00 uur Abdijkerk- Columnkring
Beursplein Paasgebruiken en Mytylschool
A.s. woensdag 19 april, vlak na Pasen, vertelt Martin Koster over
paasgebruiken bij joodse families en over joodse en historische
achtergronden van het christelijk paasverhaal uit de evangeliën.
Een week later, op 26 april, zal Rieta Hartman een presentatie
geven over de Mytylschool, een school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs. Bestemd voor kinderen met een lichamelijke
beperking van 3 t/m 18 jaar. Zij heeft daar ruim 25 jaar gewerkt
als administratieve kracht / secretaresse. 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.
Keuzekerkdienst zondag 23 april
Het thema is deze keer 'Invoelen, hoe gaat dat?' Het verhaal van
Thomas die de littekens van Jezus voelt met eigen vingers en
handen staat in veel kerken centraal op de zondag na Pasen; dit
jaar valt die zondag op 23 april. Thomas wordt letterlijk gevraagd
om invoelend en meevoelend te zijn. Als iets heel dicht bij komt bij
mensen die je heel lief zijn, ontkom je bijna niet aan invoelen,
meevoelen. Hun leed of vreugde of enthousiasme raakt je in al je
vezels. Als het minder dichtbij is, bij mensen die je minder nabij
zijn, maar je raakt betrokken, hoe doe je dat dan, invoelen, hoe
gaat dat? Hierbij staan we stil en ieder kan weer kiezen om dat
tijdens de dienst op vijf manieren te doen: in luisteren naar de
preek – horen en teruggeven; in meditatie – de ander aanvoelen
door eerst jezelf aan te voelen; in muziek en beweging – zingend
en terugzingend bij elkaar komen; in creatieve uitwerking – kleur,
lichaam en energie met papier en pastel; en in een speciale
activiteit voor de kleinste kinderen en hun ouders – handpop Pim.
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Jeugdkerk
Volgende week is er weer Jeugdkerk, waarbij een jeugddienst zal
worden voorbereid
Films die je raken: Loin des Hommes (2014)
Alternatieve titel: Far from Men, regisseerd door David Oelhoffen.
Algerije, 1954. Wanneer opstand uitbreekt zijn twee zeer
verschillende mannen, een teruggetrokken Franse leraar en een
dorpeling, gedwongen over het Atlasgebergte te vluchten. In het
midden van een ijzige winter moet de leraar Daru (Viggo
Mortensen) de dorpeling Mohamed (Reda Kateb), die beschuldigd
wordt van moord, zien te escorteren naar de rechtbank in een
nabijgelegen stad. Hun tocht door de Algerijnse woestenij levert
mooie beelden van het Algerijnse landschap op. Achtervolgd door
ruiters op zoek naar gerechtigheid en wraakzuchtige kolonisten
besluiten de twee om het onbekende te trotseren en te vechten om
hun vrijheid te bewerkstelligen
Deze filmbewerking van het korte verhaal L’Hôte (De Gast) van
Albert Camus wordt op maandag 24 april vertoond in de
Bosbeskapel. De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Startzondag 17 september 2017
’t Duurt nog even maar we willen graag al ruim voor de zomer met
de voorbereiding starten. De taakgroep Vorming & Bezinning reikt
ons aan om activiteiten te doen die te maken hebben met het
kloosterleven. Leuk om daar over na te denken. Een breed thema
dat we op allerlei manieren uit zouden kunnen werken voor de
zondagochtend en misschien ook voor de zaterdag. In een soort
keuzekerkdienst-opzet zouden we aan het begin van de
zondagochtend eerst allerlei activiteiten kunnen doen om daarna
de ochtend af te sluiten met een kerkdienst waarin alles en
iedereen samenkomt. Wie zou er mee willen werken aan de
voorbereiding? Graag opgeven bij Gees Wagner (070 4043920 /
praktijkgees@gmail.com ) of Martin Koster (070 4065871 /
m.koster@kpnplanet.nl)
• Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
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Als u nieuw bent …
Voor informatie over onze gemeente:
Jacqueline van der Jagt,
Mahatma Gandhistraat 11, 2552 PA Den Haag.
Tel.: 070 397 51 68, e-mail: contact@bosbeskapel.nl
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

