De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft.
Bemoediging en drempelgebed

Pinksteren - Opofferingsgezindheid
Aanbreken van de 50e Paasdag
Zondag 4 juni 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds Martin Koster
Ouderling: Jacqueline van der Jagt
Diaken: Debbie Schröder
Lector: Anita Houweling
Organist: Wim Vermeulen
m.m.v. de cantorij o.l.v. Ernst Stolz
Solist-bariton: Gerard de Goeij
Doedelzakspeler: Michael Crawford
Welkom

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 67:2,3 De volken zullen U belijden

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten
in gerechtigheid, volken op deez' aarde,
die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt.

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 LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Voorzang: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
dat ik U horen mag met hart en ziel.

Voorzang: Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
ALLEN:
WEK UW KRACHT EN KOM ONS BEVRIJDEN.
Voorzang: Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
ALLEN:
WEK UW KRACHT EN KOM ONS BEVRIJDEN.
Voorzang: Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
ALLEN:
WEK UW KRACHT EN KOM ONS BEVRIJDEN.
Voorzang: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
dat ik U horen mag met hart en ziel.
ALLEN:
WEK UW KRACHT EN KOM ONS BEVRIJDEN.
we gaan zitten
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Handelingen 2:1-4

Toen de Vijftigste dag begon aan te breken,
waren allen op één plaats gezamenlijk aangekomen.
En plotseling ontstond uit de hemel een echo,
klinkend als een sterke, aanstormende wind.
De echo vulde het hele huis waar ze zaten.
En er toonden zich aan hen verdeelde tongen, zoals vuur
en het zette zich neer op ieder van hen.
En allen werden vol van heilige Geest
en begonnen op luide toon te spreken
met tongen van een andere taal voor zover de Geest het aan hun schonk
om zonder blad voor de mond, ronduit, te spreken.
Veni, creator Spiritus

Cantorij en solist

Glorialiederen

Lofzing Gods grote Naam en Lied 675:1

Veni, creator Spiritus

Solo

Veni, creator Spiritus
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.
cantorij

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

solo

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus,
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

allen

Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.

Aan God de Vader zij de eer
en aan de opgestane Heer
en aan de Geest die troost en leidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Jan Zwaard-liederen.org

Kyriëgebed

na elke bede zingen we:
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Lets sing and praise the Lord,
lets sing and praise the Lord
All you peoples, Alleluia!
Lets sing and praise the Lord,
lets sing and praise the Lord
All you peoples, Alleluia!
Lofzing Gods grote Naam,
lofzing Gods grote Naam,
Alle volken, Halleluja!
Lofzing Gods grote Naam,
lofzing Gods grote Naam,
Alle volken, Halleluja!
Lied 675:1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

4

woonplaats brood meenemen om het voor
de HEER omhoog te heffen: twee broden
van twee tiende efa tarwebloem, met
zuurdesem gebakken, als gave voor de
HEER uit de eerste opbrengst van de
nieuwe oogst. (.....) 21 Jullie moeten die
dag als heilige dag samen vieren en
mogen dan niet werken. Dit voorschrift

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

blijft voor jullie voor altijd van kracht,
generatie na generatie, waar je ook
woont. 22 Ga bij het binnenhalen van de
oogst niet tot aan de rand van de akker
en raap wat blijft liggen niet bijeen,
maar laat het liggen voor de armen en
de vreemdelingen. Ik ben de HEER,
jullie God.”’

Samenzang psalm 67:1

Moment met de kinderen

God zij ons gunstig en genadig,
en schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van Uw heilig aangezicht;
opdat hier op aarde elk Uw weg aanvaarde
en tot U zich wend', zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen van Uw heil erkent.

De kinderen gaan naar de kinderdienst en nemen het licht mee.

koop je er een
geef je er een

Gebed bij de opening van de Schrift gezongen:

1x voorganger, 1x cantorij, 2x allen

Eerste Schriftlezing Genesis 4:1-10 en Leviticus 23:16-17 en 21-22
Genesis 4
1
De mens, Adam, had gemeenschap met
Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en
bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van
de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven
geschonken aan een man!’ 2 Later bracht
ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd
herder, Kaïn werd landbouwer. 3 Op een
keer bracht Kaïn de HEER een offer van
wat hij had geoogst. 4 Ook Abel bracht
een offer; van de eerstgeboren dieren van
zijn kudde koos hij de mooiste uit. De
HEER merkte Abel en zijn offer op, 5 maar
voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog.
Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd
donker. 6 De HEER vroeg hem: ‘Waarom
ben je zo kwaad, waarom kijk je zo
donker? 7 Handel je goed, dan kun je toch
iedereen recht in de ogen kijken? Handel

je slecht, dan ligt de zonde op de loer,
begerig om jou in haar greep te
krijgen; maar jij moet sterker zijn dan
zij.’ 8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel:
‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze
daar waren, viel hij zijn broer aan en
sloeg hem dood.
9
Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je
broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde
Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn
broer?’ 10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de
HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je
broer uit de aarde naar mij schreeuwt.
Leviticus 23
16
Vijftig dagen moeten jullie aftellen,
en dan moeten jullie de HEER een
graanoffer aanbieden uit de nieuwe
tarweoogst. 17 Jullie moeten dan uit je
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Tweede Schriftlezing:

Handelingen 2:5-18
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In Jeruzalem woonden destijds vrome
Joden, die afkomstig waren uit ieder volk
op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk,
dromden ze samen en raakten geheel in
verwarring omdat ieder de apostelen en
de andere leerlingen in ieders eigen taal
hoorde spreken. 7 Ze waren buiten
zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn
toch allemaal Galileeërs die daar spreken?
8
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in
onze eigen moedertaal horen? 9 Parten,
Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en
Pamfylië, Egypte en de omgeving van
Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome
die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden
en proselieten, mensen uit Kreta en
Arabië – wij allen horen hen in onze eigen
taal spreken over Gods grote daden.’ 12
Verbijsterd en geheel van hun stuk

gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat
heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar
sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel
dronken zijn.’14 Daarop trad Petrus naar
voren, samen met de elf andere
apostelen, verhief zijn stem en sprak de
menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van
Jeruzalem, luister naar mijn woorden en
neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn
niet dronken, zoals u denkt; het is
immers pas het derde uur na
zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is
aangekondigd door de profeet Joël: 17
“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik
over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters
profeteren, jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen droomgezichten. 18 Ja,
over al mijn dienaren en dienaressen zal
ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze
zullen profeteren.

Veni sancte Spiritus: 1x muziek 1x cantorij 2x allen (nl)

Cantorij, 1x:
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ALLEN, 2x:
Niet meer beklemd en verdeeld niet meer in woorden gevangen
één en gekend en bevrijd eindelijk mens zal ik zijn.

Het beste van de eerstelingen van je akker zul je in
het huis van de Here uw God brengen Exodus 34:26

Uitleg en verkondiging

Lied 773 Van grond en vuur

Daar staat de stoel van het recht, daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het Lam, zie, Ik kom haastig, zegt Hij.

cantorij/voorzang en allen

Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen, aan levend water, van
geur en smaak, van licht en stem, uw evenbeeld.

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Ambulancewens
(zie zondagsbrief) en de tweede collecte is bestemd voor de locatie
Bosbeskapel
Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer glanzen als nieuw.

Berichten van/voor de gemeente
Gods liefde houdt ons allen saam’ in hemel en op aard’.
Verbonden zijn wij in Uw Naam, voor eeuwig welbewaard.
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Gebeden
Gij die
en het
Gij die
Gij die

voorganger, cantorij en allen

geroepen hebt: 'licht!' en het licht werd geboren,
was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
geroepen hebt: 'o mens!' en wij werden geboren,
ons leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Gij die liefde zijt, diep als de zee, flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, laat niet de dood die alles
scheidt en leeg maakt, laat niet de tweede dood over ons komen.
ALLEN: OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS HART,

DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN
Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen
dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. Voor uw
naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
ALLEN: OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS

HART,
DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt, Gij die vreugde schept
in mensen, Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult;
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, doe ons open gaan voor het
visioen van vrede dat sinds mensenheugenis ons roept.
ALLEN: OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS HART,

DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN
Verhaast de dag van uw gerechtigheid. Zie het niet langer aan dat her en
der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. Zoals een hert
reikhalst naar levend water, doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, nu
nog verdeelde mensen in uw stad verzameld zijn, in U verenigd en voltooid,
in U vereeuwigd. Gedenk uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn.
ALLEN: OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS HART,

Stil gebed

- 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
tot in eeuwigheid. Amen
Slotlied

Lied 672:4,6 (staande)

Gij liefdevuur van God,
kom ons geheel doordringen.
Voeg hart en zin tezaam
en heilig alle dingen.
Bij 's Heren liefdemaal
zult Gij aanwezig zijn.
Vorm ons naar Christus' beeld,
door woord en brood en wijn.
Wegzending en Zegen

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, Verheven Licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

beaamd met Lied 672:7:

Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.
Afscheid van Ernst Stolz (we gaan zitten)
Afscheidslied You raise me up.

Orgelspel

DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN

9

10

Zondagsbrief
4 juni 2017

Collecte-opbrengst van 25 mei Hemelvaartsdag:
1e collecte bestemd voor Centrale Diaconie € 64.20
2e collecte bestemd voor de locatie Bosbeskapel € 53.90
De collecte-opbrengst van zondag 28 mei
1e collecte bestemd voor de Vakantieweken € 154,35
2e collecte bestemd voor de locatie Bosbeskapel € 142,05
Stichting Ambulancewens
Gezamenlijke collecte Diaconie Zuidwest. De naam Stichting
Ambulance Wens komt voort uit het idee om de laatste wens van
terminale patiënten te vervullen met vrijwilligers en een eigen
ambulance. Zo kunnen terminale patiënten een bezoek brengen aan
een plaats waar ze bijzondere herinneringen aan hebben, of waar ze
nog heel graag naar toe willen. Vanzelfsprekend gebeurt dat alles
onder begeleiding van professioneel ambulancepersoneel en een
ambulance met comfortabele brancard. Helpt u ook mee?
Liturgische bloemschikking t.g.v. Pinksteren
“En er verschenen hun tongen van vuur, en zij werden vervuld met de
Heilige Geest”
In de schikking zijn vlamvormige bloemen verwerkt, als verwijzing
naar de Heilige Geest, die neerdaalde op de hoofden van de discipelen.
Grassen symboliseren de wind,“en de Geest daalde neer als het geluid
van een hevige wind”
Agenda
6 jun 14.00 uur Shalomkerk- Gesprekskring ‘Open Deur’
7 jun 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
7 jun 19.30 uur Abdijkerk- Meditatiegroep
Beursplein geschiedenis van het Pinksterfeest en de sage van
Tobias en de Engel
A.s. woensdag 7 juni proeven we of bewonderen we ieders
meegebrachte 'mooiste vruchten van de nieuwe oogst' en staan we stil
bij geschiedenis en achtergrond van het christelijke Pinksterfeest. Eén
en ander olv Anita van der Heijden en Martin Koster. Een week later,
14 juni, vertelt Trijnie van Spanning over de sage van Tobias en de
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Engel, een verhaal dat wel in de Rooms katholieke maar niet in de
protestantse bijbel is te vinden. Door omstandigheden kan Papyrus
enige tijd geen sociaal juridisch spreekuur houden.
Kosters gezocht.
Het kostersteam van Woon- en Zorgcentrum Houthaghe is op zoek
naar twee koster of een kostersechtpaar, die 3 of 4 keer per kwartaal
als vrijwilliger ons team wil komen versterken. Momenteel zijn we met
7 kosters waarvan er één, gezien haar leeftijd, graag wil stoppen. Het
is de bedoeling dat u op zondagmorgen voor 9.00 uur aanwezig bent.
U maakt de kerkzaal in orde voor de dienst die om 10.00 uur begint. U
bent gastvrouw/gastheer en ontvangt de gemeenteleden de predikant
en de organist. Tijdens de dienst wordt door u gecollecteerd. Na de
dienst drinken we gezamenlijk koffie in het restaurant. Daarna wordt
de kerkzaal door u weer opgeruimd. Per dienst zijn twee kosters
aanwezig. Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u van harte uit om
eerst een paar kerkdiensten te bezoeken voor u een besluit neemt.
Hierbij heeft u de mogelijkheid andere kosters te ontmoeten.
Namens het kostersteam, Sarie Talsma.
De Wereldwinkel is vandaag aanwezig.
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om beneden in de
ontmoetingsruimte met elkaar een kop 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
Vakantie ds Nico Riemersma
Ds Nico Riemersma is met vakantie van zaterdag 3 juni t/m zondag
2 juli. Ds Martin Koster zal zo nodig voor hem waarnemen.
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
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