Orde van dienst voor de viering
van zondag 7 februari 2016,
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk Vlaardingen

voorganger
orgel

: Pastor Marja Griffioen
: Kees van de Berg

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
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Wij zingen staande: Lied 138: 1,2
1.
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

2.
Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o HERE!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

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 Lied 138: 4
4.
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De HEER is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, / wil bijstand zenden.
(hierna gaan we zitten)
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 lied: 405: 1,2,3
1.
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
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2.
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden
kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe englen, onvolprezen Heer.

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.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing : Jesaja 6, 1-8
Wij zingen : Lied 346: 1,2,3,4 en 5
1.
Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven
hij leeft ten dode toe.

2.
Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide,
het moet de zee ingaan.

3.
Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in wolk en water,
dat volk van God zijn wij.

4.
Wij werden nieuw geboren,
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.

5.
Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd.
Schriftlezing : Lucas 5, 1-11
Wij zingen Lied 531: 1,2 en 3
1.
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
`k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen', Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
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3.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
Uitleg en verkondiging
Wij zingen Lied 532
1.
De visser ging uit vissen,
hij deed wat Jezus zei.
De visser ging uit vissen
en netten vol ving hij,
en netten vol ving hij

2.
De visser is gevangen,
hij hapte naar het woord,
de visser is gevangen,
de Heer heeft hem aan boord,
de Heer heeft hem aan boord.

3.
De visser spartelt tegen,
de Heer heeft hem verrast,
de visser spartelt tegen,
maar Jezus houdt hem vast,
maar Jezus houdt hem vast.

4.
Hij kan hem goed gebruiken,
de grote visserman,
Hij kan hem goed gebruiken,
de vis die vissen kan,
de vis die vissen kan.

5.
Daar is een zee van mensen,
ze snakken naar het woord
daar is een zee van mensen
wie zet zijn arbeid voort?
wie zet zijn arbeid voort?

6.
Zijn naam is Simon Petrus
Hij zet zijn schip aan kant
Zijn naam is Simon Petrus
een visser op het land
Een visser op het land.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Amnesty International
Israël
De Palestijnse politica en mensenrechtenactiviste Khalida Jarrar heeft in december een
schuldbekentenis afgelegd omdat ze geen vertrouwen meer had in een eerlijk proces.
Saudi Arabië
De Saudische mensenrechtenverdediger Mikhlif al-Shammari is op 2 november 2015
veroordeeld tot twee jaar cel en tweehonderd zweepslagen. Zijn straf kan elk moment
worden uitgevoerd.
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Gelukkig ook weer goed nieuws:
Egypte
Op 19 december werd de 23-jarige student en fotojournalist Israa al-Taweel uit Caïro
vrijgelaten uit de gevangenis en onder huisarrest geplaatst. Sinds 20 januari is ook
haar huisarrest opgeheven.
China
Zeven Chinese activisten werden op 21 januari vrijgelaten. Ze waren op 14 december
2015 opgepakt toen ze bijeen waren gekomen voor de rechtbank waar de hoorzitting
tegen mensenrechtenadvocaat Pu Zhiqiang plaatsvond.

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie
In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in
Indonesië. Op centraal Java werken ze met succes aan verbetering van de
voedselsituatie op het platteland.
Met steun van Kerk in Actie zorgt de kerkelijke organisatie Trukajaya ervoor dat de
mensen op Java het lokale voedsel weer gaan waarderen en dat de landbouwproductie
toeneemt.
Zo helpen ze de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun land en leren ze de
boeren nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken te gaan gebruiken. De vrouwen
leren om van lokale gezonde gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden
te maken.
Ook helpt Trukayaja met microkredieten, zodat de boeren hun landbouw-producten
kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen.
In zes dorpen worden 150 gezinnen geholpen met de aanleg van moestuinen,
waterreservoirs en biogasinstallaties.
Dankzij deze hulp zijn deze armste boerengezinnen nu zelfvoorzienend.
Trukayaja wil het werk graag uitbreiden naar meer dorpen in Centraal Java. Helpt u
mee om dit werk en andere werelddiaconale organisaties wereldwijd te versterken?
Uw gift is meer dan welkom in de collecte.

Inzameling van de gaven voor:
1e = Kerk in actie
2e = Protestantse gemeente Vlaardingen

Bij de uitgangen staat de bloemenpot!
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We zingen staande Lied 362
1.
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven.'
2.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild.
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Zending
Zegen

***
Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken.
Ook de Wereldwinkel en Amnesty staan er weer

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 NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL62 INGB 0005344105
Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg
Grootse Rommelmarkt in “De Windwijzer”
Vrijdagavond 12 februari van 19.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 13 februari van 09.00 tot 12.00 uur
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 7 februari
Tienerclub

19.00 - 20.30 uur

Maandag 8 februari
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar
Basiscatechese groep 7 en 8

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur
19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 9 februari
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 10 februari
Leerhuis Verder met Marcus
10.30 - 12.00 uur
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
18.45 - 19.45 uur
e
1 avondgebed
19.30 uur
Thema: Water, bron van leven
Noach, die gered werd uit de grote vloed. Aan de hand van dat verhaal verdiepen we
ons in wat water hier betekent.
Een half uur van bezinning, stiltes en muzikale momenten met
Marjan van Dorp op de piano met stukken van Satie.
Susan van der Ploeg en Wanda Werner gaan voor
N.B. In de hal bij de toren hangen drie etsen die het verhaal van Noach verbeelden.
Donderdag 11 februari
Inleveren spullen bij de Windwijzer
Meidenclub 8-10 jaar
Leerhuis ‘Denken over het kwaad’
Glorious Touch

09.00
19.00
20.00
20.00

Vrijdag 12 februari
Inleveren spullen bij de Windwijzer
Rommelmarkt Windwijzer
Messengers

09.00 – 16.00 uur
19.00 - 21.00 uur
20.00 uur

Zaterdag 13 februari
Rommelmarkt Windwijzer
Oud papier Verploegh Chasséplein
Tevens boekenmarkt in de Windwijzer

– 12.00 uur
- 20.00 uur
- 22.00 uur
- 22.00 uur

09.00 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur
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