Zondag 29 oktober 2017
Bosbeskapel, Den Haag
Deze zondag zal de heilige Doop bediend worden aan

Elon Lucas
* 6 mei 2017

zoon van Wim Vlaar en Rianne van Brenk - Vlaar
broertje van Boaz
Tomatenstraat 66
peetouders: Frans en Marleen, broer en schoonzus van Rianne
voorganger: ds Martin Koster organist: Wim Vermeulen
ouderling: Johan Bovenlander diaken: Debbie Schröder lector: Els Brooshooft

Orgelspel

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 672:1,6 bij begin van het orgelspel gaan we staan

Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

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.

Bemoediging, drempelgebed en gebed om ontferming
Ouderling

ALLEN
Ouderling

ALLEN
Ouderling

ALLEN
Ouderling

ALLEN

Onze hulp is in de naam van de God van liefde en trouw
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Genade en vrede mogen wij allen altijd weer als een
geschenk ontvangen, ook vandaag en ze vinden hun bron
bij de Eeuwige God en bij Jezus Christus,
GESTALTE VAN VERBONDENHEID TUSSEN ALLE MENSEN.
Gij die boven ons zijt, Gij die één van ons zijt, Gij die ZIJT
– ook in ons,
MOGEN ALLEN U ZIEN – OOK IN MIJ.
Dat wij niet vergeten de nood van anderen;
bevrijd ons van wanhoop en doelloosheid,
geef ons kracht om pijn, en verdriet, te doorstaan.
BEWAAR ONS IN UW LIEFDE, HEER ONTFERM U OVER ONS!

Glorialied: 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.
We gaan zitten
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Moment met de kinderen
De kinderen gaan naar de kinderdienst
en nemen het licht van de Paaskaars
mee.

Gezang 487:3

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Gebed bij de opening van de Bijbel, gezongen, naar Gz 487:1,2 (Lb1973)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Gij steeds met stille overmacht
en zo neemt Gij voor lief mijn onvermogen.

Uitleg en verkondiging
Antwoordlied Lied 547:1,2,5

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gij doet met ons, Gij gaat ons in en uit.
Hebt in uw handen onze naam geschreven.
Gij, onze Heer, bewoont ons als uw huis,
plant als een boom in ons uw eigen leven.
Wil met ons spelen, neem ons tot uw bruid
en wat wij zijn, Gij hebt het ons gegeven.

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan,

Schriftlezing Psalm 1 en Marcus 8:22-26
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad
doen,
die de weg van zondaars niet
betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt
in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet,
dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.

Psalm1

Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.
Wettelozen houden niet stand waar
recht heerst,
zondaars niet in de kring van de
rechtvaardigen.
De HEER beschermt de weg van de
rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Marcus 8 En zij kwamen in Betsaïda.

want ik zie ze als bomen wandelen.
Vervolgens legde Jezus zijn handen
opnieuw op zijn ogen, en hij zag
duidelijk en was hersteld. En hij zag
voortaan alles scherp. En Hij zond
hem naar huis en zei: Ga het dorp
zelfs niet in.

En zij brachten een blinde tot Jezus en
smeekten om hem aan te raken. Hij
vatte de blinde bij de hand en bracht
hem buiten het dorp, en Hij spuwde in
zijn ogen, legde hem de handen op en
vroeg hem: Ziet u iets? En hij sloeg
zijn ogen op en zei: Ik zie de mensen,
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Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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.
Doop
inleiding v: De christelijke kerk heeft sinds haar vroegste bestaan aan
volwassenen en kinderen de doop bediend. Wanneer in de gemeente van
Christus mensen worden gedoopt, gebeurt dat volgens het woord van Jezus die
aan zijn apostelen heeft opgedragen: “Gaat de wereld in, maakt alle volkeren
tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest en leert hen onderhouden alles wat Ik u opgedragen heb.”

Wanneer ouders de doop van hun kinderen verlangen dan rust op de gemeente
en in het bijzonder op de ouders de opdracht om voor en met de kinderen zich
te openen voor Gods liefde, die liefde te belichamen en haar door te geven.
Wanneer er gedoopt wordt in de gemeente is dat tegelijk voor ieder van ons
een appèl om de eigen doop te gedenken.

vraag naar de doop

welkom aan de dopeling Elon wordt een welkom toegezongen en wordt
binnengedragen wordt door oma Diny; de kinderen van de kinderdienst lopen
mee; we zingen Lied 354, wisselzang, refrein door allen
allen:

doopgedachtenis (belijdenis)

v: Verlangen jullie dat Elon gedoopt wordt in de Naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest?
persoonlijk woord van de doopouders en gedicht 'Je God'
allen gaan staan en zingen:

Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft

en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft.
Ik geloof in Jezus Christus onze Here en Gods Zoon,
mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.
Ik geloof een krachtige Trooster: Heil’ge Geest die God ons geeft,
en een kerk die in alle tijden op haar Geestesadem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.

vrouwenstemmen:

Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja, van ondergang en gloria.
allen: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.
allen:

Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, de diepe zee geeft jou een taal, een teken mee.
O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.
mannenstemmen:

Dat teken is een blij geheim: God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent.
allen: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.
allen:

Zo komt jouw leven aan het licht, zo krijgt het zin zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot bondgenoot gemaakt.

we gaan zitten; de doopouders, de dopeling, de peetouders, de ouderling
en voorganger komen bij het doopvont; de kinderen gaan op de grond
zitten of op de voorste rij; aansteken van de doopkaars aan de Paaskaars;
doopgebed
v: Barmhartige God, U geeft aan mensen vaste grond onder de voeten, redde uw
volk Israël uit de slavernij en leidde het naar het land van belofte door het water
van de Rode Zee. U hebt ons uw Zoon aangewezen toen Hij gedoopt werd in het
water van de Jordaan. U hebt Hem opgewekt uit de dood als de eerstgeborene
van uw toekomst. U brengt door Hem een gemeente bijeen, gedoopt in zijn doop,
met Hem gestorven en opgestaan, levend door zijn Geest, op weg naar zijn
toekomst.
Wij bidden, dat wij voor elkaar levende getuigen zullen zijn van Uw reddende
liefde, en dat Elon telkens mensen mag vinden die voorgaan in vertrouwen in het
leven, vertrouwen op U en voorgaan in trouw aan uw Schepping; wij bidden dat
Elon zal mogen groeien in geloof en hoop en liefde, en telkens weer een eigen
plaats zal vinden in de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.
Allen: Amen

O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.
doop

v: Rianne en Wim, welke naam hebben jullie gegeven aan jullie zoon?

~ Elon Lucas ~
v: ik doop je in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
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Geven van de doopkaars
Dat het levenslicht van Elon blij en standvastig zal stralen in
verbondenheid met het Licht van Christus en wij bidden dat
vonken van Gods liefde en vlammen van hoop zullen blijven
branden in zijn hart en onder de mensen.

door de tegenwoordigheid van Elon in jullie huis? En beloven jullie je kind
voor te gaan op de weg die ons gebaand is door Jezus Christus onze
Heer?
Rianne en Wim, wat is hierop jullie antwoord?
vraag aan de peetouders

kinderen gaan weer bij hun ouders zitten
dooptekst

Elon, mensen die je zijn voorgegaan hebben zich vol vertrouwen
vergeleken met een boom:
Ik ben als een groene olijfboom in het huis van God,
eeuwig en altijd vertrouw ik op Gods gunst.
Psalm 52:10
V: We brengen nu een beetje olie aan, een oud en actueel kerkelijk ritueel. Olie
maakt zacht en open. Een aanmoedigend gebaar om je in je leven te openen
voor de heilige Geest.
v: Elon, wees ontvankelijk voor Gods Geest die ons samenbrengt en ook jou wil
maken tot wie jij bestemd bent: een medemens te zijn.

v: Frans en Marleen, jullie zullen als peetouders een belangrijke rol
spelen in Elon leven. Beloven jullie de ouders in hun taak bij te staan en
mee te werken aan Elons levensgeluk?
Wat is hierop jullie antwoord?
allen gaan staan; de voorganger richt zich tot de gemeente

v: Gemeente van Jezus Christus, om te benadrukken dat wij Elon willen
dragen in onze gebeden en hem welkom heten als kind van God in de
kerk van Jezus Christus wereldwijd en in ons midden, willen we hem
toezingen waarna we elkaar de vrede van Christus toewensen.

Oma Thelma:

We zegenen je oren om te kunnen luisteren, ook naar wat ongezegd
blijft, en te kunnen horen waar je geroepen wordt.
We zegenen je ogen om met een open blik te kijken, het goede te zien in
de ander, om anderen graag te zien.
We zegenen je mond om woorden van hoop te spreken, om kritisch te
durven zijn, om te lachen en te zingen en om een stem te laten horen
voor wie zelf niet kunnen spreken.
We zegenen je handen om te strelen en te werken, te geven en
ontvangen, te vergeven en omhelzen.
We zegenen je voeten om in vertrouwen en vrede te gaan op de
levensweg.
gedicht Zolang

Elon is je naam!
Mensenkind, jij bent niet alleen,
moet ook je weg door de wereld heen.
Wij gaan met jou en we gaan tegelijk,
totdat wij zijn in het koninkrijk: Elon is je naam.

door schoonzus Marleen

aanvaarding

v: Rianne en Wim, in de doop is de naam van jullie kind verenigd met de
Naam van de God die Liefde is. Zijn jullie bereid om Elon te ontvangen
als een kind van God en zijn jullie bereid om jezelf te laten sterken in het
geloof in Leven en in Liefde, in Barmhartigheid en in Rechtvaardigheid
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Ja, jij bent ook zo’n mensenkind,
van den beginne door God bemind,
vallend en opstaand - zo gaan wij je voor.
Trek met Gods zegen de wereld door! Mensen veel geluk!
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Loof God, loof Hem nu overal,
zing voor de Koning van ‘t groot heelal.
Van den beginne is ieder bemind.
Licht strale over elk mensenkind! Prijs zijn grote Naam!
We brengen elkaar de vredegroet, bv. door elkaar de hand
te geven en elkaar ‘De vrede van Christus’ toe te wensen.
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Wijkdiaconie ZuidWest
en de tweede collecte is bestemd voor Kerk in Actie/Hervormingsdag
(zie zondagsbrief)
Tijdens de collecte kan ieder die wil voor Elon een wens opschrijven.
Deze worden verzameld bij het uitgaan uit de kerkzaal en als een slinger
in de boom gehangen
Gebeden

dank- en voorbeden stilte Onze Vader (Vertaling NBV)

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!
Wegzending en Zegen
gevolgd door
Beneden in de gemeentezaal kunnen we elkaar ontmoeten
en de doopouders de hand drukken.

Je God
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
Slotlied

Lied 675

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
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!
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Zo vriendelijk als Hij zich over je heenbuigt, je toeknikt –
jij, mijn mens.
Zo minzaam als Hij je hult in licht,
licht dat je streelt, licht dat je verheldert, licht dat je aanzien verleent –
o zo teder als Hij je koestert in zijn aandacht,
je draagt op handen, je draagt aan zijn hart.
Hij. Je God.
Hans Bouma

Zondagsbrief
29 oktober 2017

Collecteopbrengst zondag 22 oktober
1e collecte Centrale Diaconie
EUR 189,30
2e collecte Locatiecommissie Bosbeskapel EUR 176,42
Toelichting 2e collecte
In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid in
een land waar 95 procent moslim is. Centraal in de collecte op deze
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Hervormingsdag staat werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS).
Het OTS, partner van Kerk in Actie, streeft naar vernieuwing van de kerk
in Pakistan. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en
voorgangers meer over discipelschap en theologie, zodat zij worden
versterkt in hun geloof. Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via
internet. Daardoor zijn ze toegankelijk voor mensen in heel Pakistan.
Bovendien helpt dit ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer
willen weten over het christendom. Alle kerkgenootschappen in Pakistan
maken gebruik van de lesmaterialen en cursussen die OTS ontwikkelt:
protestantse, katholieke, pinkster- en Leger des Heils-kerken. OTS speelt
zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van voorgangers en
vrijwilligers in het overwegend islamitische land.
Uitleg liturgische bloemschikking t.g.v. de Doop
Bij het doopvont is een “levensboom” geplaatst, in een blauwe vaas,
symbool voor stromend water. In de boom zijn kleine bloempjes
verwerkt, die verwijzen naar het kindje dat vanmorgen wordt gedoopt
Elon Lucas. De klimop symboliseert Gods aanwezigheid en eeuwige trouw
en Liefde. U als gemeente wordt uitgenodigd om een wens voor de
dopeling te schrijven, op een kaartje dat in de boom zal worden
gehangen.
Agenda
30 okt 20.00 uur Bosbeskapel- Gesprekskring ‘Woede, wraak en
vergeving’
31 okt 10.00 uur Shalomkerk- Kring ‘Spirituele oefening’
31 okt 15.00 uur Abdijkerk- Film en gesprek: geschiedenis van de kerk;
Ds. Michiel Aten
1 nov 10.00-12.00 uur Bosbeskapel- Beursplein
2 nov 14.00 uur; Bosbeskapel- Kijken naar kunst (De verbeelding van
geloof en wereld in de 15e en 16e eeuw
3 nov 20.00 uur Abdijkerk- Kerkcafé
Beursplein
Geschiedenis en gebruiken rond Allerzielen en Allerheiligen
A.s. woensdag 1 november is het de dag van ‘Allerheiligen’, gevolgd op 2
november door ‘Allerzielen’. Wanneer zijn deze gedenkdagen ontstaan en
wat zijn de gebruiken van deze dagen? Martin Koster neemt ons mee in
hun geschiedenis. Beursplein is elke woensdagmorgen van 10.00-12.00
uur in de Bosbeskapel.
Namen Voor de Gedachtenisdienst
Op 5 november wordt de Gedachtenisdienst gehouden. Hierin worden de
namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn
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overleden. Als u graag iemand genoemd wilt zien die het afgelopen jaar
is overleden, en een zekere band heeft met onze wijkgemeente, kunt u
dit doorgeven aan ds. Nico Riemersma. Dit kan per e-mail of telefoon tot
en met uiterlijk 29 oktober.
Graag met vermelding van geboorte- en sterfdatum, doopnamen met
achternaam en adres/woonplaats.
ThemaTafelen zaterdag 18 november
Cees van der Zwan komt op die zaterdag vertellen over het meer dan
honderd jaar geleden in de vaart gebrachte hospitaal-kerkschip de Hoop
dat als doel had om de zeelieden ter haringvangst te ondersteunen. Onze
TTkok Victor Heemskerk maakt alvast bekent dat het menu, alleen uit vis
zal bestaan met daarbij passende vegetatie. Vanaf 17.00 uur binnenloop
in de Bosbeskapel, om half zes begint de presentatie en rond zes uur
start de maaltijd. We vragen weer 10,- pp en 5,- voor kinderen.
Aanmelden kan via de inschrijflijst in de Bosbeskapel en ieder kan zich
ook aanmelden bij Victor Heemskerk, per e-mail of telefoon, uiterlijk tot
dinsdagavond 14 november: thematafelen@vcomputers.org of 0627406908.
Wereldwinkel
In verband met de gedachtenisdienst is er volgende week geen
wereldwinkel. De verkoop wordt verplaatst naar zondag 19 november.
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, wo, 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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