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Dienst van Schrift en Tafel
Zondag Exaudi, 28 mei 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Johan Bovenlander
Diakenen:
Debbie Schröder, Mieke
Kooper, Joop Andeweg
Lector:
Marga van Arendonk
Organist:
Wim Vermeulen
==========================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil
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G: HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
O: Gij die uw verbond bewaart
G: TOON OOK VANDAAG UW VERBONDENHEID MET ONS.
Amen.
(Daarna gaat de gemeente zitten)
We zingen: Psalm 27 : 7
Kyriëgebed
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en ook Zijn Naam prijzen,
want zijn erbarmen heeft geen einde en kent geen grenzen.
Na een gebedsintentie zingt de gemeente:
:

Welkom
VOORBEREIDING
Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan
Binnendragen van het licht
in verbondenheid met allen die in Jezus’ naam samenkomen
Aanvangslied: Psalm 27 : 2 en 4
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:
G:
O:
G:
O:
G:
O:

Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt.
WEES OP ONS BETROKKEN
Gij, die genadig zijt
SCHENK ONS VERGEVING
Gij die geduldig zijt
HOUD UW OOG OP ONS GERICHT
Gij die trouw zijt aan mensen

Gloria: Lied 661
DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer is met u.
G: ZIJN VREDE IS MET U.
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied: Lied 287 : 2 en 5
Evangelielezing: Johannes 17
We zingen: U komt de lof toe
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Vakantieweken
De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente
(Bosbeskapel)
Berichten voor de gemeente

Verkondiging
Meditatief orgelspel

Gods liefde houdt ons allen saam
in hemel en op aard.
Verbonden zijn wij in Uw Naam,
voor eeuwig welbewaard.

We zingen: de apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Here
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd
Maria
die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven
en begraven,
nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van
de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des
almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen.
Plaatsen van de Bijbel op de standaard

Voorbeden
na elke intentie zingen wij:

DIENST VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de Tafel
onder het zingen van Lied 380 : 1 en 3
Nodiging
Tafelgebed
V: Vrede met u allen!
G: Vrede ook met u!
V: De harten omhoog.
G: Wij heffen ze op tot de Heer.
V: Laten wij danken de Heer, onze God.
G: Het past ons de Heer te danken.
V: Ja waarlijk, goed is het en passend,
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt omgezien
naar mensen met honger en dorst:
het brood van uw leven
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en de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan,
een maaltijd van overvloed
voor alle volken stelt Gij in het vooruitzicht.
Daarom, HEER onze God,
voegen wij ons in het grote koor
van allen die U eren en dienen,
van de heiligen van naam
en van al die kleine stemmen,
van heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd,
en zingen wij uit alle macht:
Gemeente zingt:

V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is uw roepstem,
uw woord dat ons opricht,
uw oog en uw oor voor wat leeft in ons hart,
uw milde hand die het brood met ons deelt
en de beker doet rondgaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de zegen over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
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Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Gemeente zingt:

G: Maranatha!
V: Zend ons de Geest van uw liefde
en wees de ziel van ons bestaan,
dat wij van dienst zijn,
zoals Gij ons wilt dienen:
het brood breken en delen,
rechtzetten en heelmaken
en behoedzaam omgaan
met uw kostbare schepping.
Want zo wordt uw Naam geheiligd,
zo komt uw Rijk ons nabij,
God onze Vader,
gezegend tot in lengte van dagen,
door Uw Zoon, Messias Jezus,
die ons zo heeft leren bidden:
G: 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.
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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.
Gemeente zingt:
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer!
Christus heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
geef ons uwen vrede!
Amen.
Uitdelingswoorden
Vredewens
Gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
Aan de kant van de piano staan diakenen met wijn en met
druivensap (donkere beker). Aan de tuinzijde staan diakenen
met wijn en met de indoopbeker (beker met brede rand)
Slotgebed
ZENDING
Slotlied: Lied 412 : 1 en 3 (staande)
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

Orgelspel

8

Zondagsbrief
28 mei 2017

Collecteopbrengst 21 mei
1e collecte bestemd voor de Locatiediaconie € 135,92
2e collecte bestemd voor de Locatie Bosbeskapel € 115,97
Agenda
30 mei 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
31 mei 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
Beursplein meezingconcert en achtergrond en geschiedenis van het
Pinksterfeest
A.s. woensdag 31 mei verzorgt Jan Vos een meezingconcert. De week
daarna, 7 juni, proeven we van ieders meegebrachte mooiste
vruchten van de nieuwe oogst en staan we stil bij geschiedenis en
achtergrond van het christelijke Pinksterfeest. Deze open
ontmoetingsplek, een plek van uitruil van ideeën, vaardigheden,
kennis, ervaringen en hulp is iedere woensdagmorgen in de
Bosbeskapel van 10.00 tot 12.00 uur. Door omstandigheden kan
Papyrus enige tijd geen sociaal juridisch spreekuur houden.
Bijzondere uitgave 2e mogelijkheid om te bestellen via inschrijflijst
Oud-predikant, oud-docent TVG en gemeentelid ds Henk van den
Brink schreef voor gemeenteleden en oud-cursisten van de cursus
Theologie Voor Gemeenteleden een klein boek. Daarmee komt hij
tegemoet aan de vraag van veel oud cursisten om nog eens op te
schrijven waar het in het geloof om gaat en wat hij de cursisten heeft
willen leren. Het boek kent inmiddels een eerste druk en kost via
inschrijven 8,50. Op één van de statafels in de hal ligt vanaf zondag
21 mei opnieuw een aantal weken een inschrijflijst. Inschrijven kan
ook via collega Martin Koster ( m.koster@kpnplanet.nl of 070
4065871 )
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Haagse Lieddag
Zaterdag 10 juni a.s. ben je welkom op een lieddag. De lieddag is
getiteld Zing als het kan!
Vanzelfsprekend is ieder die van zingen houdt van harte welkom. Op
het programma staan bekende, maar uiteraard ook nieuwe liederen
van Huub Oosterhuis en het Nieuw Liedfonds.
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar. Om 10.30 uur beginnen
we met instuderen en uitvoeren van de liederen en om 16.00 uur
sluiten we af met een hapje en een drankje.
De middagpauze staat gepland van 12.30 – 13.15 uur.
De kosten van deelname bedragen € 15,- inclusief bladmuziek, koffie
en thee, te voldoen bij de entree. Voor een lunchpakket moet ieder
zelf zorgen. Aanmelden graag met vermelding van stempartij via
informatie@haagsedominicus.nl (o.v.v. Haagse lieddag) of via 070 –
382 47 05.De lieddag vindt plaats in buurt- en kerkhuis de Bethel,
Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag (zijstraat Laan van
Meerdervoort) en is goed te bereiken met de tramlijnen 3 of 12 (halte
Fahrenheitstraat).
Hulpkoster
De Bosbeskapel zoekt een hulpkoster (m/v), om koster Rick de Vries
bij afwezigheid te vervangen, ook tijdens zijn vakantieperiode.
Dit werk is ook geschikt voor een moeder met grotere kinderen.
Wellicht weet u iemand in uw nabije omgeving, die hiervoor in
aanmerking zou kunnen komen. Het is voor een deel ook avondwerk!
Tevens is een financiële vergoeding aan dit werk verbonden.
U kunt zich melden bij onze kerkrentmeester Koos Smitt (tel. 06
53746344 of e-mailadres ttimss@tele2.nl
Van de Diaconie
Wij zijn weer opzoek naar nieuwe chauffeurs voor de autodienst.
Het gaat om mensen ophalen en naar de kapel en weer naar huis
brengen. De autodienst bestaat uit 4 groepen met 5 personen.
Wij komen nu 4 rijders tekort door opzeggingen. Wij zoeken mensen
met liefst een 4-deurs auto. U hebt één maal per 5 weken dienst.
Aanmelden kan telefonisch: (070)-323 51 51 of per email:
j.oosterveen@casema.nl
Bij voorbaat dank, Jan Oosterveen
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Wereldwinkel
Volgende week is er weer 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.
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

