Orde van dienst voor de viering van
zondag 10 januari 2016
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk, Vlaardingen

Voorganger
Orgel

: ds. Laura van Weijen
: Kees van den Berg

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst
In de consistoriekamer wordt het consistoriegebed gebeden
Welkom
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Wij zingen: Lied 528: 1, 2 en 3
1.
Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

2.
Overal nabij is Hij
menslijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

3.
God van God en licht van licht
aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

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.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer
(hierna gaan we zitten)

Wij zingen psalm 105 : 1 en 3
1.
Looft God den HEER, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den HEER,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3.
God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

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
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Glorialied: psalm 107: 1 en 19
1.
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

19
Wie nooddruft heeft, hij hope:
een herder is de Heer.
Hij doet de toekomst open,
hun leven neemt een keer.
Al wie het goede doet
zal zien en zich verheugen:
de waarheid spreekt voorgoed,
verstommen zal de leugen.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 40:1-11
Wij zingen Lied 489 : 2
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
Schriftlezing: Lukas 3:15-22
Wij zingen Lied 526 : 2
Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.
Uitleg en verkondiging
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Wij zingen Lied 686
1.
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt een wat is verdeeld.

2.
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3.
De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Amnesty International:
Indonesië
De Molukse leraar Johan Teterissa zit een celstraf van vijftien jaar uit voor het zwaaien
met een vlag. Hij heeft gezondheidsproblemen maar krijgt geen goede medische zorg.
Democratische Republiek Congo
Op 15 maart 2015 bestormden veiligheidstroepen een persconferentie van een
jongerenbeweging. Ze arresteerden dertig mensen, onder wie
mensenrechtenverdedigers Yves Makwambala en Fred Bauma.
Gelukkig ook weer goed nieuws:
Mexico
Adrián Vasquez, buschauffeur en vader van vier kinderen, is op 2 december in Mexico
vrijgelaten. Meer dan drie jaar geleden arresteerde de politie hem op verdenking van
wapen- en drugshandel. Ze probeerden hem te laten bekennen door hem op gruwelijke
wijze te martelen. Dit overleefde hij ternauwernood.
Myanmar
De vreedzame demonstrant en activist van de Movement for Democratic Current
Forces (MDCF) Thein Aung Myint is vrij. Hij werd vrijgelaten nadat hij
strafvermindering kreeg.
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Dankgebed en voorbeden
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van gaven voor:
1e Diakonie
2e Wijkkas
We zingen staande Lied 315: 1 en 2
1.
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2.
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht.
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Zending en zegen
G.: gezongen amen
Bij de uitgangen staat deze zondag de bloemenpot!
***
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te
drinken. Vandaag zijn Amnesty en de Wereldwinkel er en is er jam te koop.
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
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Taizéviering
Vanavond, zondag 10 jan., 19.00 -19.30 uur
H. Lucaskerk Hoogstraat
Vanavond zingen we de liederen van Taizé, we bidden en we delen de
stilte. In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerkzaal is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken,
ervaringen te delen of wat na te praten.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 10 januari
Taizéviering H. Lucaskerk
Tienerclub

19.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 11 januari
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar
Pastoraal team

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.00 uur

Dinsdag 12 januari
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 13 januari
Leerhuis Verder met Marcus
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

10.30 -12.00 uur
18.45 - 19.45 uur

Donderdag 14 januari
Meidenclub 8-10 jaar
Leerhuis Het kwaad en de bijbel
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 15 januari
Messengers

20.00 uur

Zaterdag 16 januari
Bethel Mannen Zingen

13.30 - 17.00 uur

Tijdschema:
BMZ 2016
Bethel Mannen Zingen zaterdag 16 januari
Opgave: jbeekman256@gmail.com
Deelnemende mannen: 13.30 uur Inloop.
14.00 uur: start zingen o.l.v. Simone Jager
Partners, belangstellenden, supporters: 16.30 uur Uitvoering.
17.00 Napraten
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