Orde van dienst voor de viering
van zondag 28 februari 2016
in de Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
doop van Jolie Krijna Timmermans

Voorganger
Organist

: Ds. Guus A.V. Fröberg
: Kees van den Berg

Liturgische schikking voor de derde zondag
De onvruchtbare vijgenboom
Veertig dagen op weg naar Pasen. Van dood naar leven, van woestijn naar paastuin.
Van los zand naar vruchtbare aarde. Tijd van versobering en inkeer.
We zien glazen bakken die samen een weg zullen verbeelden. Elke week zien we in een
bak een symbool dat aansluit bij de lezing. Er zijn bakken met water. Water, bron van
alle leven. Water dat als een rode draad door de veertigdagentijd loopt.
De bakken staan op jute ( soberheid en boete) en op een spiegel. Waar spiegelen wij
ons aan? Welke keuzes maken wij?
Door omspitten en mest krijgt de vijgenboom nog een kans om vrucht te dragen. Zo
moeten we onze aarde koesteren om haar bewoonbaar te maken en te houden. We
zien een vijgentak in een bak met vruchtbare aarde.
Er wordt gedoopt: er brandt een kaars, verbonden met het water.
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AARDE
Grond onder je voeten
om te wortelen, te ontkiemen.
Voedsel om te groeien,
geduldig zijn
kansen geven om uit te zien
naar nieuwe kansen van groei.
WATER
Door het water
wordt een mens
opnieuw geboren,
en ontvangt in liefde
licht van uw licht.
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
(wij gaan staan)
Wij zingen 780

2.
Lang voor ik van Jouw woorden kon weten,
eer de dag nog begon,
ging Jij op als de Zon
die mijn licht en mijn leven wilt heten.
3.
Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op Jouw lippen genomen.
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Bemoediging
V.:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.:
die hemel en aarde gemaakt heeft
V.:
die trouw is tot in eeuwigheid
g.:
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 780
4
In de mond, die nog nauwlijks kon spreken
is de toon al gezet,
is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.
5
Jij, die kleinen Jouw grootheid doet zingen,
laat het lied om Jouw Naam
heel mijn leven bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen.
(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 ‘Mijn ogen zijn gevestigd’
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Voor de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing : Hebreeën 7: 15-28
Wij zingen psalm 110

2.
Hij reikt u zelf de scepter van de zege.
Van Sion uit bedwingt uw heerschappij
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege
vrijwillig op, staat in de slag u bij.
3.
Zie, uit de moederschoot van 't morgengrauwen
brengt u de bloem van heel het volk zijn groet
in heilge feestdos, ja 't zal om u dauwen
van levenslust en jeugdig' overmoed.
Schriftlezing : Lucas 13: 1-9

Wij zingen psalm 110
4.
De HEER heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchizedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.
Uitleg en verkondiging
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Wij zingen 346

2.
Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

Dienst van de doop

Bij het binnendragen van de dopelingen
(samen met de kinderen van de kindernevendienst)

zingen wij: : ‘Verbonden met vader en moeder’

5

2.
Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God, die je kent, van je houdt.
Refrein:

3.
Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.
Refrein:

4.
Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou.
Refrein:
Het noemen van de naam
V.

Beste Hugo en Milou,
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 naam 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
Doopvragen
V.

Hugo en Milou
aanvaarden jullie
de doop van je kind
als teken van Gods liefde en trouw?
Willen jullie alles doen
wat in je vermogen ligt
om haar te bewaren
bij het hartsgeheim van Christus’ gemeente?
En beloven jullie
haar dagelijks voor te gaan
in liefde, trouw en gerechtigheid
en haar te leren
wat strijdig is met Christus?

Antwoord:
Ja, dat aanvaarden en beloven wij!
Doopbediening
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Gedicht:
Je hebt iets uit de hemel meegenomen,
je hebt iets van een engel meegebracht.
We zien het als je ligt te slapen
daar in je wiegje midden in de nacht.
We hopen dat wanneer je zult gaan groeien
dat stukje hemel in je blijft bestaan
en dat dat beetje paradijs van boven
je hele leven met je mee zal gaan.

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.
Jolie Krijna Timmermans
draag dit licht van de doop je hele leven lang.
Ik hoop dat je een licht zult 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. Deze kaars is Jolie gegeven.
Jullie kunnen deze samen aansteken, elk jaar
op haar verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel haar dan het verhaal,
dat zij gedoopt is in Christus.
Vraag aan de gemeente
V.

(allen gaan staan)

Gemeente wilt u
Jolie Krijna Timmermans
in uw midden ontvangen
om samen met haar ouders Hugo en Milou en met broertje Jurre,
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.
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Geloofsbelijdenis
344
(tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde)

Vanuit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam.
Heer hoor ons.

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.
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
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We zingen staande 871

2.
Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4.
Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der englen in.
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.
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
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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.
Jongeren van de jeugdkerk over Jona
in het vierde avondgebed
Op 2 maart, het vierde avondgebed, brengen jongeren van de jeugdkerk het verhaal
van Jona in beeld. Zij verbeelden met een schimmenspel hun visie op het verhaal
waarin opnieuw water een centrale rol speelt.
Woensdag 9 maart: Hergebruiken van oude boeken
Een avond waarin we door u meegebracht oude atlassen, muziekboeken,
prentenboeken, etc. (liefst met een beetje stevig papier) gaan hergebruiken. Met het
papier kunnen enveloppen, doosjes en meer gemaakt worden. Zo krijgen boeken die u
anders weg zou gooien een tweede kans. We beginnen om 20.00 uur, na het
avondgebed, in de Bethelkerk. Annemieke Sterrenburg zal de avond begeleiden. U bent
van harte welkom en u kunt gerust iemand meenemen. Deelname is gratis, opgeven is
niet persé nodig, maar wel handig bij Marja Griffioen: pastor@ambachtoost.nl. We zien
u graag op 9 maart!

6 maart
Deze zondag staat in het teken van Geuzenzondag
Thema: Vluchtelingen
Jezus was een vluchteling
In de Bijbel zien we een lange stoet van vluchtelingen gaan.
De Israëlieten, door honger gedreven naar Egypte.
Het volk Israël vlucht voor de meedogenloze onderdrukking van de Farao uit Egypte:
‘Let my people go’.
Daarna begint een veertigjarige zwerftocht door de woestijn om uiteindelijk aan te
komen in het beloofde land.
Ruth vlucht met haar moeder vanwege de honger uit Moab naar Bethlehem.
Het volk Israël keert van uit de gevangenschap ‘by the rivers of Babylon’ gehavend en
geschonden naar het verwoeste land terug.
Jezus en zijn vader en moeder slaan op de vlucht naar Egypte uit vrees voor de
massale slachting van kinderen in Bethlehem door koning Herodes.
Een lange stoet van vluchtelingen begeleid het verhaal van de kerk van alle tijden en
plaatsen.
“Nu dagelijks vluchten mensen vanwege discriminatie op gebied van gender, politieke
of religieuze opvatting.
Door droogte en een zoektocht naar betere toekomst voor kinderen beginnen velen een
onzekere reis.”
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Het wordt een Bethelbijzonderdienst, voorbereid door een groep mensen, die van een
dienst met recht een bijzondere dienst maken.
Aan de dienst werken Guus Korpershoek orgel en piano en Gerard Blok viool mee.
In de dienst zingt een ad-hoc koor, begeleid door Guus Korpershoek op piano,
‘Imagine’ in vertaling ‘Stel je voor, er zijn geen grenzen’. Een lied uit het repertoire van
De Messengers en zoals onlangs gezongen door BMZ en BVZ.
Het wordt 6 maart om 9.15 uur gerepeteerd.
Wil je meedoen? Zorg dat je er om 9.15 uur in de Bethelkerk bent.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 28 februari
Tienerclub

19.00 - 20.30 uur

Maandag 29 februari
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar
Avond over Witte Donderdag

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.00 uur

Dinsdag 1 maart
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 2 maart
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Moderamen

18.45 - 19.45 uur
20.00 uur

Donderdag 3 maart
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 4 maart
Messengers

20.00 uur

Zaterdag 5 maart
Oud papier Goudenregenstraat

08.30 - 12.00 uur
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