Orde van dienst voor de viering
van zondag 20 maart 2016
Palmzondag
Bevestiging van Irene van Katwijk tot ouderling
in de Bethelkerk

voorganger
organist

: Ds. Guus A.V. Fröberg
: Guus Korpershoek

Bij de liturgische schikking
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?
We horen hoe velen zich haasten om getuige te zijn van Jezus intocht in Jeruzalem.
Feest en verdriet vermengen zich. We zien een bak gevuld met buxus (palm), als teken
van de overwinning, hoop en leven. De kleur is rood, het lijden van Jezus begint.
BUXUS
Groen van hoop en leven,
levensboom die vrucht draagt.
Leven dat de dood overwint
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Welkom
Wij zingen 550

2.
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.
Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:
Groet:
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
De Heer zij met u
ook met u zij de Heer
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Wij zingen 550
3.
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.
(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 ‘Nieuw leven’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Schriftlezing: Hebreeën 10 : 1-10
Wij zingen psalm 139

Schriftlezing: Lucas 19 : 29-40
Wij zingen ‘O kom, o kom, Immanuël’

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen 438

3.
Gij machtigen der aarde,
't is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.
Als de kinderen terugkomen met de versierde palmpaasstokken zingen wij:
'Klim in de hoogste bomen'
(tekst Hanna Lam; melodie Wim ter Burg)
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2.
Vertel op alle wegen,
dat Hij in aantocht is.
Hij brengt ons heil en zegen,
geen vijand houdt Hem tegen,
geen macht die sterker is.(2x)

3.
Vlag met de groene twijgen
en maak voor Hem ruim baan!
Wij, die naar vrede hijgen,
wij kunnen niet meer zwijgen:
Zijn koninkrijk breekt aan!(2x)

4.
Gooi nu maar opgetogen
de mantels op de grond:
"Hosanna in de hoge!"
Wij maken erebogen:
"Gezegend Hij die komt!" (2x)
Bedanken van Anneke Vat
Bevestiging
van Irene van Katwijk als ouderling
Om te beginnen
Gemeente, de kerkenraad heeft u de naam
bekend gemaakt van degene die bevestigd zal worden: Irene van Katwijk als ouderling.
Irene zal de opdracht van scriba van de wijkgemeente op zich nemen.
We stellen vast dat er geen bezwaren zijn,
daarom mogen we thans overgaan tot de bevestiging.
Ter inleiding
Steeds opnieuw
worden in de gemeente van Christus
vrouwen en mannen geroepen
om samen met de voorganger
de dienst aan Gods Rijk
gestalte te geven in het ambt,
en het heil, ons toevertrouwd,
als gegeven talenten te beheren,
tot glorie van de Ene,
tot genade voor ons allen.
Ouderlingen heten zij
aan wie de zorg is opgedragen
voor ons bestaan met én van het Woord,
voor ons leven in gemeenschap.
Zij zullen omzien naar wie verdwalen
en het oor lenen aan wie verloren raken
en allen kennen als leden
van het ene Lichaam,
in navolging van Christus.
Gebed
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Belofte en bevestiging
Irene,
je staat hier,
in het midden van de gemeente,
en voor Gods aangezicht
en ik vraag je:
Wil, jij aan deze gemeente verbonden
haar liefhebben en dienen
naar Gods gebod
en er de arbeid te verrichten
die ons allen bouwt
als dienst aan Hem zelf,
betrouwbaar voor God en mensen
en met inzet van al je gaven?
Beloof je dit waardig en trouw te doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt.
Beloof je voorgoed geheim te houden
al wat aan je wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop je antwoord?
Antwoord: Ja, dat beloof ik.
Zegen
Irene van Katwijk,
Wees dan gezegend in je arbeid
in Christus’ gemeente!
Laat zijn Geest over je vaardig worden.
Mogen de liefde en de vreugde
je daarbij nooit ontbreken.
Bewaar je vertrouwen in Hem
die je bewaart op al je wegen.
AMEN
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.
Allen gaan staan
Gemeente van de Bethelkerk,
nu Irene van Katwijk tot ouderling is bevestigd
belooft u hen te omringen met uw meeleven,
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn Rijk
en hen keer op keer te dragen met uw gebed?
Gemeente: Ja beloven wij!
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Wij zingen 675

2.
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,

Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
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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 hemel 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 KerkinActie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
We zingen staande 556

2.
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
3.
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
4.
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Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
5.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald
Zending en zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst staat er koffie, thee en limonade klaar
en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
In de kleine zaal wordt het waterbreiwerk in elkaar gepuzzeld. Vindt u het leuk
daaraan mee te doen of te kijken, neem dan uw koffie mee en laat u verrassen.
Musical Maria
Vanmorgen zijn we met het Pauluskoor aanwezig om u een klein voorproefje te geven
van de musical Maria die wij volgend jaar willen opvoeren. We zoeken hiervoor mensen
die met ons mee willen doen als acteur, cateraar, technische man of vrouw, regisseur
enz. Wellicht heeft u er al over gelezen in Onderweg, maar ook na afloop van deze
dienst geven we graag meer uitleg, u vindt ons in de glazen zaal.

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.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 20 maart
Jeugdkerk
Tienerclub

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 21 maart
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 22 maart
Paasviering Ouderensoos
met een kerkdienst voor iedereen om
Cantorij

10.30 - 15.30 uur
11.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 23 maart
Avondgebed

19.30 - 20.00 uur

Donderdag 24 maart (Witte donderdag)
Maaltijd met viering
18.30 uur
Vrijdag 25 maart (Goede vrijdag)
Kerkdienst

19.30 uur

Zaterdag 26 maart (Stille zaterdag)
Paaswakedienst
22.00 uur
Zondag 27 maart (Paasmorgendienst)
Zingen
09.45 uur
Dienst
10.00 uur
Paasviering ouderensoos
Op dinsdag 22 maart is de paasviering van de ouderensoos in de Bethelkerk.
Ouderen uit de wijk worden van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren.
Het ad-hoc koor onder leiding van Guus Korpershoek, verleent haar medewerking.
We beginnen om 11 uur.
Na de dienst ontmoeten we elkaar in de glazen zaal.
Cobie van der Vlies
Woensdag 23 maart, 19.30 uur
“Als een boom, geplant aan stromend water”
Psalm 1 vormt de inspiratie voor het laatste avondgebed.
Ellen Haas leidt dit avondgebed.
Ym de Rover “zegt” gedichten.
Cora de Koning zingt liederen.
In de hal tegen de toren schilderijen over dit thema van Tinie Nobel, Cobie van der
Vlies, Gerry van der Heiden.
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Witte donderdag
Dit jaar hebben geen kerkdienst, maar een maaltijd met viering op Witte donderdag.
Aanvangstijd 18.30 uur. Iedereen jong en oud is van harte uitgenodigd voor deze
maaltijd.
Om een idee te hebben hoeveel mensen deel nemen aan deze maaltijd is het wel
goed u/je op te geven bij Cobie Plantinga: cobieplantinga@ambachtoost.nl,
tel. 010 4347162 of op de intekenlijst in de kerk.
Nokkie-beurs
Op zaterdag 9 april wordt voor de allerlaatste keer in de Windwijzer de bekende
Nokkie-beurs gehouden: een kinderbeurs voor het goede doel. Vanaf 1999 is deze
beurs meer dan 30 keer georganiseerd. Het is goed geweest, zeer goed! Nu is het tijd
voor wat anders. Deze laatste keer gaat de opbrengst naar de Windwijzer zelf. Enige
reparatiewerkzaamheden moeten het gebouw weer toekomstbestendig maken: klaar
voor mooie, nieuwe initiatieven!
Als u wilt meehelpen bij de voorbereidingen (graag intekenen), spullen of kleding wilt
brengen voor de verkoop, of misschien zelf wilt komen rondkijken op de beurs op
zaterdag tussen 9 en 12 uur, neem dan uit de kerk een folder mee met alle tijden en
informatie.
Van harte welkom!
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