Orde van dienst voor de viering
van zondag 13 maart 2016
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk te Vlaardingen

voorganger
orgel

: ds. Ruben van Zwieten
: Kees van den Berg

5e zondag Oneerlijke pachters
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.
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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?
We horen de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters.
Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt.
We zien een steen als hoeksteen
STEEN
Hebben,
steeds meer hebben.
Niets ontziend,
gewelddadig.
Onopvallend
is daar de hoeksteen,
dragend,
sterk.
De kaarsen worden aangestoken
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
We zingen staande Lied 280: 1, 2 en 3
1.
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

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

Groet
V:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen
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Vervolg: Lied 280: 4 en 5
4.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

5.
Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

V: Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
G: Amen
Vervolg: Lied 280: 6 en 7
6.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7.
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

(hierna gaan we zitten)
Kyriëgebed
waarna we zingen:

Gloria Gezang 315
1.
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde 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.
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3.
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
‘t Verwaait als gras en weidebloemen.Gods woord bestaat in eeuwigheid.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Inleiding op het te lezen bijbelgedeelte
We zingen:

Schriftlezing: Richteren 14 : 1 - 18
Wij zingen : Gezang 605

2.
De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3.
De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4

4.
De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5.
De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

Schriftlezing : Lukas 22 : 1 - 6
Wij zingen

Uitleg en verkondiging
Wij zingen Gezang 23b: 1, 2 en 3
1.
De Heer is mijn Herder!
''k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.
2.
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
3.
De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
We vragen uw aandacht voor een beeldpresentatie van de Vastenactie
(straks tijdens de collecte te zien)
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Wijkkas
Bij de uitgangen staan weer de bloemenpotten
We zingen staande Lied 919
1.
Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2.
Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

3.
God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver,
doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4.
Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, geef ons moed;
‘t is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Zending
Zegen
***
Straks organiseert de kindernevendienst zoals u weet met de kinderen na de
kerkdienst tijdens het koffiedrinken een BINGO! Dit is in plaats van iedere week een
activiteit. Iedereen is van harte welkom. De kaarten zijn ter plaatse te koop voor €
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2,50 per stuk. We doen vier rondes op een kaart dus de kans op een prijs is heel groot.
We hopen na afloop veel geld verzameld te hebben voor het goede doel van
VASTENACTIE en dat is dit jaar: Oeganda!

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 Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 13 maart
Tienerclub
Maandag 14 maart
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar
Basiscatechese groep 7 en 8
Dinsdag 15 maart
Ouderensoos
Cantorij
Meidenclub 10-12 jaar

19.00 - 20.30 uur
09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur
19.15 - 20.00 uur
14.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Woensdag 16 maart
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
18.45 - 19.45 uur
Avondgebed
19.30 - 20.00 uur
Donderdag 17 maart
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
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Vrijdag 18 maart
Messengers

20.00 uur

Zaterdag 19 maart
Zaterdagmiddagontmoeting

16.00 uur - 17.30 uur

Frans Assenberg vertelt over zijn ervaringen als schuldhulpmaatje.
‘Schuldhulpmaatje’ is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als
antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.
Lees ook het artikel in Trouw van 7 maart jl.
In Vlaardingen werkt ‘Schuldhulpmaatje’ samen met de Windwijzer.
U bent allen welkom op 19 maart vanaf 16.00 uur.
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