Orde van dienst voor de viering
van zondag 6 november 2016
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk te Vlaardingen

voorganger
orgel

: Ellen Haas
: Kees van den Berg

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
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Wij zingen lied 272

2.
Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijdele wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.
3.
Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kains deelgenoot.
4.
De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.
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)
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Wij zingen lied 2: 1,2

2.
Die in de hemel is gezeten lacht,
want Hij is God die eeuwig blijft regeren.
Hij spot met hen die spotten met zijn macht.
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren.
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning
en hen verschrikken in zijn grimmigheid:
‘Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning
op Sions berg, de berg der heiligheid.’
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 118: 1,9
1.
Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

9.
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ‘s Heren naam.
Wij zegenen u uit ‘s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 1:18-26
Wij zingen (uit de oude bundel) Gezang 478 : 1, 5, 6 en 7
1.
Prijst des Heren machtig woord.
Aarde en hemel bracht het voort,
aan de mens deelt het zich mede.
Door zijn wetten leven wij,
voor zijn oordeel beven wij,
maar zijn vrijspraak geeft ons vrede.

5.
God klaagt aan. Geen sterveling
kan bestaan in dat geding.
Allen zijn in schuld verloren.
Bergen, werpt u op ons neer,
roepen zij, laat ons niet meer
van dit vreeslijk spreken horen!

6.
God vergeeft. Wie weerloos zwicht
voor het opperste gericht,
die ontdekt met vrees en beven
dat de eiser voor hem pleit,
dat de rechter met hem lijdt,
dat het vonnis luidt: het leven.

7.
Prijst des Heren machtig woord.
Aarde en hemel bracht het voort,
aan de mens deelt het zich mede.
Innigheid, in 't hart gegrond,
wordt tot lofzang in de mond,
spreekt in heel Gods rijk van vrede.

Schriftlezing : Lucas 19:37-48
Wij zingen lied 554
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2.
Lang verwacht is koning Jezus,
door de mensen hoog geprezen.
Maar al zweeg heel Israel, dan nog riepen stenen wel:
Hosanna, hosanna, gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.
3.
Ongewenst is koning Jezus,
door de mensen afgewezen.
Hoor, de tranen in zijn stem klagen om Jeruzalem:
O dochter van Sion, begrijp toch vandaag
dat God jou genadig wil zijn.
4.
Welkom, welkom, koning Jezus,
laat uw vrede ons genezen.
Bij de intocht van uw woord is ons hart een open poort.
Hosanna, hosanna, gezegend is Hij
die komt in de naam van de Heer.
Uitleg en verkondiging
Wij zingen lief 550
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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.
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.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Saudi-Arabië Mensenrechtenverdediger Dr. Saud al-Hashimi kreeg onlangs in de
gevangenis twee beroertes. Hij krijgt in de gevangenis niet de medische zorg die hij
nodig heeft.
Egypte: De bankrekeningen van vijf Egyptische mensenrechtenverdedigers zijn sinds
17 september bevroren. Zij zouden volgens de rechtbank in Caïro geld uit het
buitenland hebben ontvangen zonder toestemming van de overheid. De kans is groot
dat ze worden vervolgd voor het ‘beschadigen van de nationale veiligheid. Dan riskeren
ze een gevangenisstraf van vijfentwintig jaar.
Gelukkig ook weer goed nieuws
De Canadees-Iraanse professor Homa Hoodfar is op maandag 27 september vrijgelaten
uit de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Amnesty beschouwde haar als
een gewetensgevangene en voerde actie voor haar.
De Iraanse natuurkundige Omid Kokabee (33) is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij zat een
gevangenisstraf van tien jaar uit.

Wij gedenken
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Wij gedenken

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en koffie, thee of limonade te drinken.
U kunt tekenen voor Amnesty, iets kopen bij de wereldwinkel, er is jam voor het
project van Marcel en Mariska Westdijk en er zijn pompoenen bij Hans voor wijkkas en
Windwijzer.

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
Werken aan vrede en verzoening in Colombia
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De bevolking in Colombia snakt naar vrede en rust. Al zestig jaar zitten mensen klem
tussen de strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de
drugsmaffia. De Mennonietenkerk in Colombia (genaamd IMCOL) heeft het project
‘Geloven in verzoening’ opgezet. Inge Landman werkt hier als uitgezonden medewerker
namens Kerk in Actie aan mee.
Samen met medewerkers van IMCOL bezoekt Inge groepen mensen die dagelijks te
maken hebben met angst en onrecht. Hoe denken zij over vrede en verzoening?
Samen bestuderen ze Bijbelteksten rond thema’s als gerechtigheid, waarheid en
vergeving.
Inge deelt de verhalen die ze hoort met betrokken kerken in Nederland.
De collecteopbrengst is bestemd voor het project ‘Geloven in verzoening’ en andere
zendingsprojecten van Kerk in Actie.
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
We zingen staande lied 1016

2.
Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
refrein

3.
Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
refrein

4.
Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
refrein
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Zending
Zegen
MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt u 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): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u.
“De Windwijzer” Schiedamseweg, Vlaardingen
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 e-mail cobieplantinga@ambachtoost.nl.

Aankondiging lezing Gerda J. van Ham
Luther (1517 - 2017)
De bezeten visionair, vijfhonderd jaar controverse over Jeroen Bosch.
2016 is het Jeroen Boschjaar, 2017 het Lutherjaar.
Beiden staan niet los van elkaar.
De wereld van angst die Bosch schilderde was de wereld waartegen Luther ageerde.
Een wereld die sterk getekend werd door angst voor het eindgericht, voor de dood en
voor God.
Kunsthistorische gezien valt er veel te genieten van de wijze waarop Bosch de wereld
om zich heen observeerde. Hij maakte prachtige tekeningen van de natuur en ook de
Tuin der Lusten is een zinsbegoocheling van zinnenstrelende voorstellingen. De vraag
blijft actueel of Bosch wel een gelovig mens was, kenners zijn het daar niet over eens.
De 34-jarige Luther zou één jaar na Bosch’ dood zijn 95 stellingen aanbrengen.
Luther stelde dat de goede werken de mens niet tot rechtvaardig maakte in Gods ogen,
maar dat God de mens de rechtvaardiging gééft, gratis uit genade. Dat betekent dat de
goede werken gehele ten goede moeten komen van de naasten en niet meer gedaan
moeten worden met het oog op het zielenheil.
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Deze avond eindigt met het purgatorium ofwel vagevuur en de levendige handel in
aflaten. Zaken die in de tijd van Bosch en Luther hoogst actueel waren
10 november 20:00 uur | Bethelkerk
Ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 010 4348433 E-mail: predikant@ambachtoost.nl

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
redactie@ambachtoost.nl
Zondag 6 november
Dienst
Provider

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 7 november
Klussen in en om de kerk

09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 8 november
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 9 november
Bijbelleerhuis
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

10.30 - 12.00 uur
18.45 - 19.45 uur

Donderdag 10 november
Meidenclub 8-10 jaar
lezing Gerda van Ham over Jeroen Bosch

19.00 - 20.00 uur
20.00 uur

Vrijdag 11 november
Messengers – repetitie

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 12 november
Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30 - 12.00 uur

Zondag 13 november
Dienst
Tienerclub

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Zaterdag 19 november 15.30 uur
Martin van Wijngaarden over reanimatie
Drie maal per seizoen op zaterdagmiddag een ontmoeting met medegemeenteleden.
Persoonlijke verhalen over zaken waar ze warm voor lopen. De eerste
zaterdagontmoeting van dit seizoen gaat over eerste hulp en reanimatie.
Op vele plaatsen, ook in de kerk, is apparatuur voor reanimatie aanwezig. Hoe gaat dat
in zijn werk. Martin van Wijngaarden zal daarover vertellen en een demonstratie
geven.
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Martin is al vele jaren instructeur op het terrein van eerste hulpverlening en
reanimatie. U krijgt alle gelegenheid om daar meer over te horen. Vanaf half vier bent
u welkom. Rond kwart voor vier start het programma.. Daarna is er ruimte voor vragen
en verder gesprek, met een drankje en een hapje.
Mis het niet. Let op: een half vroeger dan u gewend bent.
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