Zondag 12 juni 2022
Trinitatis
Bosbeskapel - Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

Deze zondag zal de heilige Doop bediend worden aan

Amber Iris
14 april 2021

dochter van Sander Boers en Liesbeth Vermeren

beweging ~ groeien
voorganger: ds. Martin Koster
organist: Ineke Pieters
ouderling: Henk Valstar
diaken: Kjell Wagner
lector: Els Brooshooft
pianist: Iris Vermeren
Geluidstechnicus: Hans Lorsheijd
Orgelspel

Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 711 – J.S. Bach
Allein Gott in der Höh sei Ehr – J.G. Walther

Welkom door de ouderling van dienst besloten met de woorden:
"Wij zijn nu enkele momenten stil waarna licht wordt aangedragen."

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 139

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Bemoediging, drempelgebed, gebed om ontferming
Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
Genade en vrede voor u en voor jullie allen
van God, de Vader, Zoon en Heilige Geest
Gij die ons ziet zoals wij zijn
WEES HIER AANWEZIG
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Gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan
WEES ONZE BRON
Gij die ons bemint en oproept lief te hebben
DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL.
Dat wij geven om elkaars nood, niet dralen om elkaar te helpen,
bevrijd ons van minachting en van misbruik van de macht,
van wanhoop en doelloosheid,
geef ons kracht om pijn, om verdriet, te doorstaan.
BEWAAR ONS IN UW LIEFDE, HEER ONTFERM U OVER ONS!

Glorialied Lied 868:1,2
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzing de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
we gaan zitten; de bijbel wordt op de lezenaar vd preekstoel gelegd

Inleiding op de Schriftlezing
Gebed bij de opening van de Bijbel
Schriftlezing Lucas 13:18-21
Daarop zei Hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal Ik
het vergelijken? 19Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand
in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een boom werd, waar de vogels
van de hemel in de takken kwamen nestelen.’ 20En opnieuw zei Hij:
‘Waarmee zal Ik het koninkrijk van God vergelijken? 21Het lijkt op
zuurdesem die een vrouw mengde met drie zakken meel tot alle meel
doordesemd was.’
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Lector: Zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren in hun
hart,
ALLEN: HALLELUJA.
Antwoordlied

(melodie Lied 868)

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
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ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de geest
die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ‘t gaan, zul je de ander zien staan samen verleg je je grenzen.
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.
Uitleg en verkondiging gesproken en gemusiceerd
muziek: Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 691- J.S Bach
Antwoordlied 357 Heer een nieuw geboren kind

2. Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.
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3. Hoor ons zingen in uw huis,
lieve God, het kan niet zonder
want het leven is een wonder,
zingend voelen wij ons thuis,
zijn we bij U kind aan huis.
Collecte
1e collecte Straatpastoraat
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
Straatpastoraat
2e collecte Wijkgemeente rondom de Bosbeskapel
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
Wijkgemeente rondom de Bosbeskapel
Orgelspel tijdens collecte Liebster Jesu, wir sind hier – J.S. Bach
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.
welkom
De dopeling wordt een welkom toegezongen terwijl zij, begeleid door
de aanwezige kinderen, door oma Jannie Boers binnengedragen
wordt; we zingen Lied 354, wisselzang, refrein door allen, terwijl de
dopeling een ronde door de kerkzaal maakt.
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vrouwenstemmen:
2 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:
3 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:
4 Dat teken is een blij geheim: God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij jou bij name kent.
ALLEN: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam..
5 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.
O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.
v: Liesbeth en Sander, welke naam hebben jullie gegeven aan jullie
dochter?
vraag naar de doop
Mensen worden in de kerk gedoopt in de Naam van de God die Liefde
is. Liefde wordt gegeven, ontvangen en doorgegeven. Liesbeth en
Sander, verlangen jullie dat Amber gedoopt wordt in de Liefdesnaam
van God, kerkelijk gesproken: in de Naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest?
persoonlijk woord van de doopouders
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doopgedachtenis (belijdenis) staande Lied 340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en de der
aarde. En in Jezus Christus, Zijn enig geboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maag Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle, ten derden 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, amen, amen.
we gaan zitten; de doopouders, de dopeling, de ouderling en de
voorganger komen bij het doopvont; de kinderen gaan op de grond
zitten of op de voorste rij;
aansteken van de doopkaars aan de paaskaars
door oma Els Meyns
De doopkaars, herinnering aan de doop, waarop het licht van Christus
wordt ontstoken, wordt door de familie aan de paaskaars aangestoken als
teken dat zij de eersten zijn in het doorgeven van de christelijke traditie.
De doopkaars wordt aan de ouderling overhandigd en aansluitend aan de
doop door deze als vertegenwoordiger van de kerkgemeenschap aan
Amber geschonken als teken dat de kerk zich mede verantwoordelijk weet
voor het doorgeven van het licht van Christus.
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 Amber telkens mensen mag vinden die
voorgaan in vertrouwen in het leven, vertrouwen op U en voorgaan in
trouw aan uw Schepping; wij bidden dat Amber 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
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doop
~ Amber Iris ~
ik doop je in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
overhandiging van de doopkaars namens de kerkgemeenschap

"Dat het levenslicht van Amber blij en moedig zal stralen in
verbondenheid met het Licht van Christus en wij bidden dat
een vonk van Gods liefde en een vlam van hoop zal blijven
branden in haar hart en onder de mensen."
dooptekst
Voorganger: Amber, de dooptekst die jouw ouders en wij je mee
willen geven, komt uit de bijbel, uit de eerste brief van Paulus aan de
inwoners van Korinthe:

Wij zijn allen gedoopt in één Geest
en zijn daardoor één lichaam geworden;
of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen,
we zijn allen van één Geest doordrenkt.
1 Korintiërs 12:13
De kinderen gaan weer bij hun ouders zitten
aanvaarding
vraag aan de doopouders
v: Liesbeth en Sander, in de doop is de naam van jullie kind verenigd
met de Naam van de God die Liefde is. Zijn jullie bereid om Amber te
ontvangen als een kind van God en om jezelf te laten sterken in het
geloof door de tegenwoordigheid van Amber in jullie huis en in jullie
leven? En beloven jullie je kind voor te gaan op de weg die ons
gebaand is door Jezus Christus onze Heer?
Liesbeth en Sander, wat is hierop jullie antwoord?
De voorganger nodigt allen om te gaan staan
v: Gemeente van Jezus Christus, om te benadrukken dat wij Amber
willen dragen in onze gebeden en haar welkom heten als kind van God
in de kerk van Jezus Christus wereldwijd en in ons midden, willen we
haar toezingen en in het laatste vers elkaar de vrede van Christus
toewensen.
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A mb er 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.
Amber is je naam.
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!
Amber is je naam.
Loof God, loof Hem nu overal,
zing voor de Koning van ‘t groot heelal.
Toon ons uw wegen van liefde en trouw,
Vrede van Christus, die wens ik jou.
Mensen veel geluk!
Muziek

pianospel door Iris Vermeren

Berichten van en voor de gemeente
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
mw A. Boudestein – ‘t Mannetjes

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

dank- en voorbeden

stilte Onze Vader (Vertaling NBV)
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.
Wegzending

Lied 769:1,6

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig ete n,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
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Zegen gevolgd door

Orgelspel

Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 716 J.S. Bach

Zondagsbrief
12 juni 2022

Uitleg liturgische bloemschikking
Doopdienst
Vandaag wordt Amber Iris gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
Dit wordt gesymboliseerd in de drie witte rozen. De rozen beelden ook
de vader, de moeder en de dopeling uit.
Wit als symbool van vreugde, feest en reinheid. Rozen als symbool
van liefde. Op het groene vingerplantblad, dat lijkt op een hand, ligt een
steen met de naam Amber Iris er op.
(Jes. 40: ik vergeet jou nooit, ik heb je in mijn handpalm geschreven.)
De grassen en de blauwe voile, symboliseren het stromend water.
Agenda
15 juni 10.00
17 juni 10.00
17 juni 18.00
18 juni 19.30
19 juni 15,30

– 12.00 uur Bosbeskapel – Beursplein
uur Schwerin – Koffieochtend
uur Schwerin – Bijbelkeuken
uur Schwerin – The Sun Teens
uur Abdijkerk – Zondagmatinee

Beursplein Uitstap naar kersentuin Hoekse Waard met lunch
A.s. woensdag 15 juni willen we een uitstap organiseren naar de Hoekse
Waard, naar een kersentuin buiten en onder glas. We zoeken chauffeurs
en deelnemers. Op 1 en 8 juni kon u zich tijdens Beursplein opgeven. Wie
nog graag mee zou willen, kan informeren (070 4065871) of er nog plaats
is in de auto's. De kosten zijn 5 à 10 euro. We vertrekken om 10.30 vanaf
de Bosbesstraat 5 en zijn daar om 14.30 weer terug.
Benoeming diakenen
In de vergadering van 19 mei jl. heeft de wijkkerkenraad Zuidwest per 1
juli 2022 tot diakenen benoemd: voor de locatie Abdijkerk mevrouw Thea
Wignand en mevrouw Maureen Palyama en voor de locatie Shalomkerk de
heer Robbert den Hartog.
De kerkenraad is zeer verheugd dat hiermee verschillende diaconale
vacatures in onze wijkgemeente weer vervuld worden.
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Indien er uiterlijk op 25 juni as. geen wettige bezwaren zijn ingediend bij
de scriba, zullen op 3 juli 2022 in de Abdijkerk de ambtsdragers worden
bevestigd die zijn verbonden aan deze locatie en op 10 juli in de
Shalomkerk de ambtsdrager die is verbonden aan deze locatie.
Wake voor vluchtelingen
Elk jaar wordt er een wake gehouden voor vluchtelingen in Bethel, Thomas
Schwenckestraat 30
In de Wake van dit jaar staan we stil bij de menselijke maat, om een
respectvolle behandeling van elke vluchteling. Er zijn verhalen, gedichten,
gebeden, liederen, overwegingen, momenten van stilte en uitwisseling.
Vanaf 18 juni 12 uur tot 19 juni 12 uur, kunt u elk moment van de wake
komen en gaan.
De volledige tekst kunt u lezen op de website van de Bosbeskapel.
Stichting Sammy, bekend onder de Bosbesgangers, is al een keer doel
geweest van de talentenveiling en er is ook al een keer voor gecollecteerd.
Op 18 juni organiseren we na twee jaar het niet hebben gekund in verband
met corona weer een evenement. We hebben er erg veel zin in, in de
mooie villa Dorrepaal aan de Vliet organiseren we een high-tea afgewisseld
met een bingo en rad van fortuin. Ook Martin Koster zal hier een gedeelte
van de middag aanwezig zijn. Alle inkomsten komen ten goede aan
stichting Sammy.
U kunt u opgeven via www.stichtingsammy.nl en we zien u graag
tegemoet.
Met vriendelijke groet, Judith Trapman, voorzitter van stichting Sammy
Voor informatie over onze gemeente:
HansBert Griffioen.Tel. 06-538 70 324 of 070-391 40 05
e-mail: contact@bosbeskapel.nl
www.bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid predikant
Martin Koster. Tel. 070-4065871 (direct bereikbaar op ma, wo, do. 8.30 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het
antwoordapparaat), email: ds.m.koster@bosbeskapel.nl
Bereikbaarheid pastoraal werker
Sandra den Hollander.
Tel. 06-41836659, email: A.J.den.Hollander@kabelfoon.nl
Verhuur zaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Daniël van der Velde.
Tel. 06-44314654, email: verhuur@bosbeskapel.nl
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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
Ledenadministratie Bosbeskapel
Voor het doorgeven van wijzigingen van uw gegevens als lid van
onze Bosbeskerkgemeenschap vragen we u om contact op te nemen met
Arnold te Winkel, ledenadministratie@bosbeskapel.nl
070 3670763.
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