Zondag 19 augustus 2018
Bosbeskapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
Voorganger: Janny Vree-van Dongen
(kerkelijk werker)
Ouderling: HansBert Griffioen
Diaken: Kjell Wagner
Lector: Ada de Vries
Organist: Ineke Pieters

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing
Eerste Lezing Jesaja 35, 1-10 (We lezen
over het leven zoals God het bedoeld heeft)
Lied 838: 1 en 2 (O grote God, die liefde zijt)

Orgelspel

Tweede Lezing Marcus 7, 31-37
(De mensen smeken Jezus om de hand op een
dove te leggen en hem te genezen)
Lied 534: 1 t/m 4 (Hij die de blinden weer liet
zien)

Welkom door de ouderling van dienst

Uitleg en verkondiging De oren gaan open

VOORBEREIDING

Meditatief orgelspel

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 Psalm 146: 1 en 3
(Zing, mijn ziel, voor God uw Here)
Bemoediging en drempelgebed
Door de ouderling van dienst
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.
Gezongen drempelgebed Psalm 146: 4 en 5
(Aan wie hongert geeft Hij spijze)
we gaan zitten
Toelichting op de dienst: vanmorgen lezen we
over een dove man. Jezus verdiept zich in zijn
toestand en geneest hem en hij kan weer spreken,
hij mag weer leven. Voor ons de vraag hoe wij de
doofheid kunnen genezen van mensen zodat ze de
boodschap van Gods heil kunnen verstaan.

Kyriëgebed
na elke bede zingen we:

Glorialied Lied 713: 1,2 en 5
(Wij moeten Gode zingen) we gaan staan
DIENST VAN HET WOORD
Plaatsen van de Bijbel op de kansel
Groet
V: De Heer is met u. G: ZIJN VREDE IS MET U.

Antwoordlied Lied 317: 1 en 3 (Grote God,
Gij hebt het zwijgen)
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het
Straatpastoraat (zie Zondagsbrief) en de
tweede collecte is voor de wijkgemeente
rondom de Bosbeskapel.
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.
(melodie lied 512)
Gebeden
Dank- en voorbeden v:..zo bidden wij
samen:

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 in eeuwigheid. Amen.

ZENDING
Slotlied 838: 4
we gaan staan
Wegzending en zegen

gevolgd door

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

Orgelspel
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om
beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar koffie
of thee te drinken

ZONDAGSBRIEF
19 augustus 2018

Collecteafkondiging
Haags Straatpastoraat
De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten
zich in voor mensen die op straat leven of die daar
een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat
om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met
psychische problemen en andere sociaal kwetsbare
mensen. Pastoraat vormt de kern van het werk. Het
Straatpastoraat is onvoorwaardelijk aanwezig voor
mensen die aandacht of steun nodig hebben.
Continuïteit en trouw zijn wezenlijk voor dit werk,
vandaar dat we een beroep doen op uw financiële
steun.
Collecte-opbrengst zondag 12 augustus:
1e collecte, Centrale Diaconie Den Haag: € 133,85
2e collecte, KIA Zending Kameroen: € 204,15
Agenda
20 aug. 18 uur Abdijkerk: Eten en Lezen
Vakantie kinderdienst
Van zondag 22 juli t/m zondag 19 augustus is er
geen kinderdienst vanwege vakantie van de leiding.
Voor informatie over onze gemeente:
Marga van Arendonk-Ardon,
Landréstraat 541, 2551 AT Den Haag.
Tel.: 06 54280786, e-mail: contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl

Orde van Dienst en Zondagsbrief digitaal
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook
wekelijks gratis per e-mail ontvangen door uw
aanmelding per e-mail te sturen naar
zondagsbrief@bosbeskapel.nl
Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór
dinsdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail
naar kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl

