ORDE VAN DIENST
9e Zondag na Pinksteren, 6 augustus 2017
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: ds. Nico Riemersma
Ouderling: Ypie Veer – Ronner
Diaken: Mieke Kooper
Organist: Wim Vermeulen
=======================================
Orgelspel
Als de organist ophoudt met spelen, zijn we stil
Welkom
VOORBEREIDING

Preek
Thema: ‘Barmhartigheid in de Bijbel’
1. Een ouderwets woord
2. Is de barmhartigheid aan het verdwijnen?
3. Centrale plaats voor de barmhartigheid
4. Gebruik in de liturgie
‘Kyrie, eleison, Christe eleison, Kyrie, eleison’.
‘Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Heer, ontferm U!’
5. Een belangrijk bijbels-theologisch begrip
6. Wat is barmhartigheid bij ons?
7. Hoofdvraag
Hoe speelt het begrip ‘barmhartigheid’ nu in de Bijbel?
Heeft het daar ook die betekenis van hulpbetoon aan
mensen in nood?
Is het ook daar vooral iets dat zich tussen mensen
afspeelt?

Stilte
Bij het begin van het orgelspel gaan we staan

8. Barmhartigheid begint bij God

Binnendragen van het licht
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Aanvangslied: Psalm 145 : 3 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: Gij, Heer onze God, die barmhartig zijt.
G: WEES OP ONS BETROKKEN
O: Gij, die genadig zijt
G: SCHENK ONS VERGEVING
O: Gij die geduldig zijt
G: HOUD UW OOG OP ONS GERICHT
O: Gij die trouw zijt aan mensen
G: HOUD ONS IN LIEFDE VAST.
O: Gij die uw verbond bewaart
G: TOON OOK VANDAAG
UW VERBONDENHEID MET ONS.
AMEN.
(daarna gaan we zitten)
We zingen: Lied 274 : 2, 3 en 1
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

Exodus 34,4-7
Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen gelijk de eerste;
hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinai,
zoals JHWH hem geboden had,
en nam de twee stenen tafelen in zijn hand.
5 En JHWH daalde neder in een wolk,
stelde Zich daar bij hem
en riep de naam van JHWH uit.
6 JHWH ging aan hem voorbij en riep:
“JHWH, JHWH, God, barmhartig en genadig,
lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw,
7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden,
die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft …”
9. Barmhartig is zijn wezen
10. Niet altijd barmhartig
Jesaja 54,6
‘Een kort ogenblik heb ik u verlaten,
maar met veel erbarmen zal ik u tot mij nemen
In een uitstorting van toorn
heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen,
maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over,
zegt uw Losser, JHWH’
11. Barmhartigheid die niet door iedereen op prijs
wordt gesteld
2 Samuël 24,14; 1 Kronieken 21,13
‘Laat ons toch vallen in de hand van JHWH,
want zijn erbarmen is groot
maar laat mij niet vallen in de hand der mensen.’
Jona 4,1-2
‘Maar dit mishaagde Jona ten zeerste
en hij werd toornig.
2 En hij bad tot JHWH en zeide:
“Ach, JHWH, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn
land was?
Daarom heb ik het willen voorkomen
door naar Tarsis te vluchten,

2
want ik wist, dat U een genadig en barmhartig God bent,
lankmoedig, groot van goedertierenheid
en berouw hebbend over het kwaad.”’
12. Barmhartigheid: sparen/ontzien
Psalm 103,8-13
‘Barmhartig en genadig is JHWH,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;
9 niet altoos blijft Hij twisten,
niet eeuwig zal Hij toornen;
10 Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;
11 maar zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem
vrezen.
12 Zover het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons;
13 gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich JHWH over wie Hem vrezen.’
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35 De

volgende dag gaf hij de herbergier twee denarie en

zei:
‘Verzorg hem,
en wat u ook maar aan meerkosten mocht hebben,
ik zal u die op mijn terugreis betalen,
36 Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste is geworden
van de man die in handen van de rovers was gevallen?’
37 Hij zeide:
‘Die hem de ontferming bewezen heeft’ (4)
En Jezus zeide tot hem:
‘Ga heen,
doe gij evenzo.’
17. Oproep tot barmhartigheid
Lucas 6,36
‘Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’
18. Zo Vader, zo zoon (= zonen en dochters)

We zingen: Psalm 90 : 1
13. JHWH zorgt voor erbarmen onder mensen

Plaatsen van de Bijbel op de lezenaar

Genesis 43,14
‘En God, de Almachtige,
schenke u barmhartigheid bij die man
opdat hij uw andere broeder laat gaan
als ook Benjamin.’

DIENST VAN HET ANTWOORD
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Centrale diaconie,
en de tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente
rond de Bosbeskapel.

Daniël 1,9
‘Toen schonk God Daniël gunst en erbarmen
bij de overste der hovelingen.’
14. Barmhartigheid in het Lucasevangelie
15. Verschillende woorden
Werkwoord: medelijden krijgen
Zelfstandig naamwoorden: ontferming
aalmoes als blijk
van ontferming (mensen)
Bijvoeglijk naamwoord: barmhartig

Berichten voor de gemeente

(God)

en

16. De ‘barmhartige’ Samaritaan
Lucas 10,30-37
Daarop hernam Jezus en zeide:
‘Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho
en viel in de handen van rovers,
die hem niet alleen uitschudden,
maar ook slagen gaven en weggingen,
terwijl zij hem halfdood lieten liggen.
31 Bij toeval daalde een priester af langs die weg;
en deze zag hem,
maar ging aan de overkant voorbij.
32 Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats;
en hij zag hem
maar ging aan de overkant voorbij. 33
Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam erbij (1)
en toen hij hem zag (2),
werd hij diep van binnen geraakt (3)
34 En hij ging naar hem toe
en behandelde zijn wonden, er olie en wijn op gietend.
Na hem op zijn eigen rijdier gezet te hebben
bracht hij hem naar een herberg en verzorgde hem.
30

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 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.
ZENDING
Slotlied: Lied 976 (staande)
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

Orgelspel
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Zondagsbrief
6 augustus 2017

De collecteopbrengsten van zondag 30 juli
zijn:
1e collecte voor diaconie van de Bosbeskapel: € 109.66
2e collecte voor de Bosbeskapel: €116.06

Vakantie kinderdienst en crèche
Van 16 juli t/m 20 augustus is er geen
kinderdienst en geen crèche.
De Wereldwinkel is vandaag aanwezig.
Geef mensen geloof in zichzelf
In Den Haag Zuidwest (onze wijk) start in het a.s.
najaar de Sociale Kruidenier (rijdende winkel).
Een fantastisch nieuw project van STEK en onze
wijkdiaconie! Voor begeleiding van klanten (“Geef
mensen geloof in zichzelf”) van deze winkel zijn
we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die dit
willen oppakken.
Doe mee en meld je aan bij STEK:
Kees Buist (projectleider) 06 2040 1618 of
kbuist@stekdenhaag.nl
Meer informatie over de vacatures op
http://www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersvacaturebank en
http://www.stekdenhaag.nl/Den-HaagZuidwest.html of op de website van uw wijkkerk.
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
Waarnemen vanwege vakantie
Ds. Nico Riemersma is niet aanwezig op
woensdag 9 en donderdag 10 augustus.
Tevens is ds. Nico Riemersma vanwege vakantie
niet aanwezig van zaterdag
12 augustus t/m zondag 3 september.
Ds. Martin Koster neemt vanaf maandag 14
augustus voor hem waar.

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

