Orde van dienst voor de viering
van zondag 24 april 2016
in de Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
doop van
Janneau Melchers, Sophie Meerman en Lucas Jongeling

Voorganger
Organist
Cantorij o.l.v.

: Ds. Guus A.V. Fröberg
: Guus Korpershoek
: Ed Saarloos

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
(wij gaan staan)
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Wij zingen met de cantorij 791
1 allen, 2 cantorij, 3 mannen, 4 vrouwen,

2.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3.
Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.
Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.:
De Heer zij met u
g.:
ook met u zij de Heer
Wij zingen met de cantorij 791
5 cantorij, 6 allen
5.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.
(hierna gaan we zitten)
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Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

Wij zingen met de cantorij 355
Cantorij 1 en 5, allen 2, 3, 4 en 6

3.
Diep verwonderd weten wij: U kent ons
en uw handen, die de wereld dragen,
dragen ook de kleinste in ons midden.

4.
Door de hoge inzet van uw liefde
mogen wij in Christus’ leven delen,
open in geloof en vol vertrouwen.

5.
God, U bent er als ons leven eindigt
en de doop bevestigt uw belofte
dat het licht voor ons zal blijven schijnen.

6.
In de doop hebt U ons rijk gezegend:
rond de doopvont staan wij in vertrouwen,
in geloof verbonden, vol van vreugde.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Voor de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9
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Wij zingen met de cantorij 98 a, canon tweestemmig

en daarna vers 1 van 98

Schriftlezing: Johannes 13: 31-35
Wij zingen met de cantorij Ubi caritas
1 x cantorij (4-stemmige zetting); 2x met gemeente
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Uitleg en verkondiging
Wij zingen 650

2.
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3.
Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4.
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5.
De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6.
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7.
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Dienst van de doop
Bij het binnendragen van de dopelingen
(samen met de kinderen van de kindernevendienst)
zingen wij: ‘Laat de kinderen tot mij komen’
(melodie W. ter Burg; tekst naar H. JW. Modderman)
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2.
Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen!
Want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Het noemen van de naam (de doopouders gaan staan)
V.

Beste Esther en Frans, Rik en Esther, Paul en Thu
Hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden,
en welke naam zal het dragen van nu aan voor altijd?

De ouders noemen de naam.
V.

Moge deze namen geschreven staan in het boek van het leven,
vast gegrift in de palm van Gods hand!

Over de doop
de ouders komen met de dopeling bij het doopvont
Gebed bij het doopvont
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Doopvragen
V.

Esther en Frans, Rik en Esther, Paul en Thu
aanvaarden jullie
de doop van je kinderen
als teken van Gods liefde en trouw?
Willen jullie alles doen
wat in je vermogen ligt
om hen te bewaren
bij het hartsgeheim van Christus’ gemeente?
En beloven jullie
hen dagelijks voor te gaan
in liefde, trouw en gerechtigheid
en hen te leren
wat strijdig is met Christus?

Antwoord:
Esther en Frans
Rik en Esther
Paul en Thu

: Ja, dat aanvaarden en beloven wij!
: Ja, dat aanvaarden en beloven wij!
: Ja, dat aanvaarden en beloven wij!

Doopbediening
Het aansteken van de doopkaars aan de paaskaars
V. Christus is het Licht van de wereld,
Hij is en leidt ons tot het volle licht.
(De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken)
Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem,
zodat wij door Hem verlicht worden.
Janneau, Lucas en Sophie
draag dit licht van de doop jullie hele leven lang.
Ik hoop dat jullie een licht zullen zijn in je wereld,
dat je je leven zullen leiden met bezieling,
en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen,
zoals Jezus dat deed.
V. Esther en Frans, Rik en Esther, Paul en Thu
Deze kaars is Janneau, Sophie en Lucas gegeven.
Jullie kunnen deze samen aansteken, elk jaar
op hun verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel hen dan het verhaal,
dat zij gedoopt zijn in Christus.
Vraag aan de gemeente

(allen gaan staan)
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V.

Gemeente wilt u
Janneau Melchers, Sophie Meerman en Lucas Jongeling
in uw midden ontvangen
om samen met hun ouders en
met broertje Jochem van Janneau,
de weg van Christus te gaan?

De gemeente:
Ja, dat willen wij!
Welkom,
Welkom in de kerk van Christus
waar dan ook,
wereldwijd en in ons midden.

Geloofsbelijdenis

344

(tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde)

Vanuit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met 368-f
eerste keer de cantorij, daarna allen

Stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Kerk in Actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
We zingen met de cantorij staande 655
couplet 4 cantorij

2.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3.
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald.
Zending en Zegen

***
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders alle goeds te wensen,
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie, thee of limonade te drinken.
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MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld
Wijkkas (koffie, drukwerk): ING bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg
Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl
of ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Maandag 25 april
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 26 april
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Donderdag 28 april
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 29 april
Messengers
Pinksteren vieren we dit jaar weer in de Grote Kerk.
Een feest van de Geest.
We willen voor dit feest een kinderkoor vormen onder de enthousiaste
leiding van Arlène Drenkelford.
Zaterdag 14 mei repeteren we van 15.30 – 18.30 uur in de Bethelkerk.
Dus geen dagenlange repetities, maar in één middag met elkaar iets
moois maken. Tussendoor eten we gezellig met elkaar pannenkoeken.
Zing je mee in de kerkdienst van Pinksteren in de Grote kerk van Vlaardingen?
Lust je pannenkoeken?
Durf jij het aan?
Meld je dan voor 3 mei aan bij:
Ds. Guus Fröberg: Tel. 010 4348433, predikant@ambachtoost.nl
of Ds. Erwin de Fouw: Tel. 06 20775145, erwindefouw&telfort.nl
Graag tot 14 mei in de Bethelkerk en 15 mei in de Grote kerk!
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