Wie ben jij
Wie ben ik
(heer tegen de knecht) "Ga vlug
naar de straten en stegen van de
stad en breng de bedelaars en
misvormden en blinden en lammen
hier." En de knecht zei: "Heer, wat
u hebt opgedragen is gebeurd en
nog is er plaats."
Lucas 14:21b-22

Zondag 28 augustus 2022 Elfde zondag van de zomer
Dienst van Schrift en Tafel
Wijkgemeente Zuidwest Bosbeskapel
Voorganger ds. Martin Koster Ouderling HansBert Griffioen
Diaken Gert-Jan de Raad Lector Elize van der Kooij
Organist Wim Vermeulen Geluidstechnicus Kees Verschoor
Wie vanwege corona enige afstand tot de ander in acht wil nemen: achterin de
kerkzaal staan enkele 'eilandjes' van één of twee stoelen. Of, zit u in een rij, dan
kunt u uw jas op de stoel naast u neerleggen zodat deze vrij blijft.
(terug)luisteren via: www.kerkomroep.nl of www.bosbeskapel.nl

Orgelmuziek
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 Vrede voor jou (melodie Zomaar een dak)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
Gij die ons kent, gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.
Bemoediging, drempelgebed, kyriëbede
ouderling: Onze hulp is in de naam van de HEER
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ouderling: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
ALLEN: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Gij die ons ziet zoals wij zijn
WEES HIER AANWEZIG
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.
ALLEN: BEWAAR ONS IN UW LIEFDE, HEER ONTFERM U OVER
ONS!
Gloria

Lied 217:1,3,4 De dag gaat open

we gaan zitten; de bijbel wordt op de lezenaar/preekstoel gelegd
Groet V: De Gezegende zal met u zijn ALLEN: EN ZIJN VREDE MET U
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Inleiding op de Schriftlezing
Gebed bij de opening van de Schriften gezongen: Gezang 54:1,3,6
Liedboek 1973 Een zaaier ging uit om te zaaien

De lage, de hoge gevaren
bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren
de zin van het aardse bestaan.
O Zaaier, ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond!
Schriftlezing afgewisseld met samenzang
Lucas 14:10-15

Lied 991:1,3

De eersten zijn de laatsten

Lucas 14:16-24

Lied 991:5,6

Wie later is geboren

Uitleg en verkondiging

gesproken en gemusiceerd

Tafelgebed begonnen met het gezongen Onze Vader
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Lied 369b

V: U danken wij, God van overal en altijd, van allen in hemel en op aarde, die u
toezingen met een drie maal heilig om te zeggen dat zij verzet zullen bieden aan
alles wat het leven ontheiligt.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
Uw woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen - dat geen mens een ander oorlog leert.
Geuren en kleuren verheugen ieders hart
dieren en bossen niet meer uitgebuit maar waardig levend onder de zon
bergen en dalen, rivieren en zeeën ontgiftigd, weer vol van leven
alle leven in dienst van alle leven
verschillen tussen mensen een voedingsbodem, niet voor afkeer maar voor
vreugde en scheppingskracht, een gewichtige aarde, een heerlijkheid vol van
Christus.

Vredewens
V: Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd:
Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.
We zingen elkaar de vrede toe (melodie Psalm 136)
Loof de Heer, die in de nacht van vernedering aan ons dacht,
die ons vrede schenkt en trouw. Christus' vrede wens ik jou!
Communio
V: Op de avond voorafgaand aan de nacht waarin Jezus werd gebonden en
geslagen en gemarteld heeft hij tijdens de Pesachmaaltijd het brood genomen, de
dankzegging uitgesproken, het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de
woorden: Dit is mijn lichaam voor u, doe dit om mij te gedenken.
Als we in Jezus’ naam het brood zegenen, breken en delen,
dan delen we in gebrokenheid en verdelen we menselijke gebrokenheid onder
elkaar en willen het samen dragen. We verkondigen ermee dat in Jezus’ naam het
menselijk lijden draagbaar wordt.
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V: Ieder is uitgenodigd en ik mag u vragen om vanaf de rijen vooraan door het
middenpad te lopen naar hen die zo meteen klaarstaan met het brood; ieder
neemt en eet het brood, en neemt de wijn/druivensap mee die vooraan klaarstaat
en loopt langs de zijkanten terug naar de zitplaats. Daar wordt de wijn later, op
aangeven van de voorganger, genuttigd. Thuis doen luisteraars op hun wijze mee.
zij die het brood uitdelen gaan klaarstaan
V: Ontvang en eet het brood

muziek wordt gespeeld tijdens het ontvangen en eten van het brood en
en het meenemen van de wijn naar de zitplaats
V: Uit diezelfde liefde voor ons nam Jezus na de maaltijd de beker met de vrucht
van de wijnstok, sprak er de dankzegging over uit en gaf hem rond aan zijn
leerlingen met de woorden: Drink allen hieruit. Deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Telkens wanneer u uit deze beker drinkt, doe dit dan om mij te gedenken.

ALLEN: ZO GEDENKEN WIJ HET VERLOSSEND LIJDEN EN STERVEN
VAN JEZUS CHRISTUS EN WIJ VERKONDIGEN ZIJN DOOD TOTDAT
HIJ KOMT. MARANATHA, KOM HEER JEZUS!
Ontvang en drink de vrucht van de wijnstok en gedenk zo het nieuwe verbond in
Jezus' bloed, verzoenend, heel-makend en vreugde-scheppend verbond tussen
God en mensen en al wat leeft.
Allen nemen nu de wijn tot zich (het glas kan bij het uitgaan van de kerkdienst
bij de uitgang op één van de tafels worden gezet)

We zingen

Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Collecte

uw kunt uw giften geven bij het uitgaan van de kerkdienst; er bevinden
zich links en rechts bij de uitgang op de tafels twee collectezakken; thuis
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kan gegeven worden via onderstaande bankrekeningnummers of met uw
mobiele telefoon via de QR-codes
1e collecte Wijkdiaconie
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.
Wijkdiaconie
2e collecte Haags Studentenpastoraat, Haastu
Bedrag overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten
name van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Haastu
(zie Zondagsbrief)

Berichten van/voor de gemeente
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar
dhr. Gerrit Veenstra en mevr. Marianne Veenstra-Ros.
GODS LIEFDE HOUDT ONS ALLEN SAAM’ IN HEMEL EN OP AARD’
VERBONDEN ZIJN WIJ IN UW NAAM, VOOR EEUWIG WELBEWAARD.
Gebeden
Dank- en voorbeden en stilte, telkens besloten met :

Wegzending
Zegen

Psalm 150

Loof God, loof Hem overal

beaamd met:

Orgelmuziek
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Zondagsbrief
28 augustus 2022

Collecte aankondiging
Aankondiging 2e collecte: Haastu
Haastu, het Haags studentenpastoraat met als pastor Willem Jansen,
houdt zich in samenwerking met andere organisaties vooral bezig met
de internationale studenten in Den Haag. Bij het Institute of Social
Studies, bij de Haagse Hogeschool en de Haagse vestiging van
Universiteit Leiden studeren in totaal zo’n 5000 internationale
studenten, die zich vaak verloren voelen in Den Haag, ook op het gebied
van religie. Het komt regelmatig voor dat studenten bij hun opleiding
buiten beeld raken door depressie.
Ze proberen de studenten een ‘home away of home’ te geven door
maaltijden te organiseren gekoppeld aan bijeenkomsten met thema’s
als cultuurschok, depressie en heimwee, en cursussen op het gebied van
meditatie, stiltetraining of yoga.
Een andere activiteit is de jaarlijkse Inter-faith-conferentie op het ISS,
waar allerlei activiteiten zoals dialoogtafels en gastsprekers op het
gebied van religie en spiritualiteit georganiseerd worden.
Startzondag 18 september
Bij deze zondagsbrief zit een flyer met informatie over de komende
Startzondag. We hopen dat iedereen mee wil doen! Ook als u niet op
zondag de 18e in de kerk kunt zijn, kunt u toch uw 'huisgenoot' in de
kerkzaal aan anderen voorstellen. Alle 'huisgenoten' zullen zich ook op
zondag de 25e nog in de kerkzaal laten zien. We horen graag van
elkaar! Namens de voorbereidingscommissie, Ineke Pieters, Anneke
Ligthart, Gees Wagner, Martin Koster
Wijzigingen bankrekeningen Diaconie
De drie locatie diaconieën functioneren inmiddels alweer enige tijd als
één wijkdiaconie, maar tot op heden had iedere locatie diaconie nog
haar eigen bankrekening. Vanwege de steeds hogere bankkosten is het
de moeite waard om hier kritisch naar te kijken, reden waarom wij in
september de bankrekeningen NL39 INGB 0003 2751 05 en NL16
INGB 0007 6540 99 opheffen.
Aan u het verzoek om ten aanzien van de Diaconie voortaan alleen nog
de volgende bankrekeningen te gebruiken:
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Giften voor en betalingen aan de Diaconie
Overmaken naar: NL16 INGB 0000 0423 15
t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest.
Giften voor de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking)
Overmaken naar: NL52 INGB 0000 0924 95
t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag Zuidwest.
Collecten eredienst (uw bijdrage aan de 1e en 2e collecte)
Overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54
t.n.v. Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest.
Bij uw storting graag vermelden voor welke collecte(n) uw gift bestemd
is.
Hans Adams, penningmeester Diaconie
Voor informatie over onze gemeente:
HansBert Griffioen.Tel. 06-53870324 of 070-3914005
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
Verhuur zaalruimte Bosbeskapel
Contactpersoon: Teun Schotte
Tel. 06-41568260, email: verhuur@bosbeskapel.nl
Zondagsbrief digitaal
U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis per email 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
Arnold te Winkel, ledenadministratie@bosbeskapel.nl 070-367063
Administratie Samenklank
Jantine Wignand, abonnementen@denhaag-zuidwest.nl
070-3972495.
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