Zondag 24 januari 2016
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger
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: ds. Guus A.V. Fröberg
: Kees van den Berg

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
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 119a

2.
Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.
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 119a vervolg
3.
Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven Gij hebt het zoet gemaakt.

4.
God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!
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(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

Glorialied 207

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Voor de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Jesaja 61 : 1-9
Wij zingen 19 (psalm)
2.
God heeft de tent gemaakt, / waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom,
die blinkend van gewaad / het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom.
Zo, vrolijk als een held / die tot de zege snelt,
roept hij de nieuwe morgen;
hij trekt zijn glanzend spoor / de ganse hemel door:
zijn gloed laat niets verborgen.
Lezing: Lucas 4 : 14-30
Wij zingen 339c
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Uitleg en verkondiging
Wij zingen 530

2.
Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.

3.
Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schand' en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.

4.
Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam.
Heer hoor ons.

Stil gebed en 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.
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Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e
Diakonie
e
2
Catechese en Educatie

(wij gaan staan)

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald

Slotlied ‘Van ver van oudsher aangereikt’
t: Sytze de Vries; zelfde melodie als: Gez. 101 (LvK))

2.
Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

3.
Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

4.
Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!

5.
Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

6.
O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!
Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie, thee of limonade.
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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 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
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 24 januari
Tienerclub

19.00 - 20.30 uur

Maandag 25 januari
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 26 januari
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 27 januari
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Donderdag 28 januari
Meidenclub 8-10 jaar
Wijkdiaconie
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
19.30 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 29 januari
Messengers

20.00 uur
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Flyer Vakantieweken 2016
Op de lectuurtafel ligt vanaf deze zondag weer de nieuwe flyer
over het vakantiewerk van de diaconie van de Protestante
Gemeente in Vlaardingen.
Alle vakanties die vanuit de diaconie worden georganiseerd
staan in deze folder vermeld. Ook worden vakanties genoemd
vanuit andere organisaties.
Heeft u behoefte aan een vakantie die georganiseerd wordt
vanuit de diaconie, neem dan een folder mee. Of neem er één
mee voor iemand die niet meer in de kerk kan komen maar
wellicht zou willen deelnemen aan één van deze vakanties.
Afscheid ds. van Erp
Vanmiddag neemt ds. van Erp vanwege het bereiken van zijn pensioenleeftijd afscheid
als ziekenhuispredikant.
Velen van u kennen ds. van Erp vanuit Holy en het Vlietlandziekenhuis.
Om dit niet zomaar voor bij te laten gaan is er vanmiddag een afscheidsdienst in
kerkcentrum Holy die begint om 15.00 uur. De dienst staat onder verantwoording van
de algemene kerkenraad en het Holy Cantorij verleent haar medewerking.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze dienst mee te beleven.
Moderamen AK
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