Orde van dienst voor de viering
van zondag 20 november 2016
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorgangers
Organist
Cantorij
Lector
Gedicht

: ds. Guus A.V. Fröberg
: pastor Marja Griffioen-Verweij
: Guus Korpershoek
o.l.v. Ed Saarloos
: Nelleke Slootweg
: Cobie Plantinga

Liturgische schikking
De schikking bestaat uit een verticale staf. Halverwege een schikking, in de vorm van
schouders, bestaand uit mos en wat bloemen. Aan het bovenste gedeelte van de staf
zit blad en bessen.
Orgelspel
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
We gaan staan
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Wij zingen met de cantorij 753
Allen 1,3,4 en 6 ; Cantorij vers 2 en 5

2.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3.
Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

4.
Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5.
Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6.
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Bemoediging
Voorganger
gemeente
Voorganger
gemeente

:
:
:
:

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:
Voorganger
gemeente

: De Heer zij met u
: ook met u zij de Heer.

(hierna gaan we zitten)
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Wij zingen met de cantorij ‘Die innig met U leefden’
Cantorij couplet 1 en 2 ; allen 3 en 4

2.
Omdat zij voor U leefden,
in U gestorven zijn,
zijn zij ons bijgebleven
en is ons hart hun schrijn.
Door heilig vuur gedreven
geloofden, hoopten zij.
Hun naam in goud geschreven
staat ons voor altijd bij.

3.
Zij die nu bij U leven,
zij leven ons vooruit.
Zij hebben zich gegeven,
Gij stak uw handen uit.
Zij mochten begenadigd
al ingaan tot uw feest.
Het weefsel van hun daden
wordt straks ons bruiloftskleed.

4.
Met hen zijn wij omgeven
een wolk die ons omvangt.
Het lied hier aangeheven
voegt zich bij hun gezang.
Wij blijven dankbaar zingen
met wie zijn voorgegaan,
met wie uw troon omringen,
totdat wij naast hen staan.
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Kyriëgebed
We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons!
Glorialied 281: 1, 2, 4, 5, 9 en 10
Cantorij 2 en 4 : allen 1, 5,9 en 10

2.
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast: Kyrie eleison!
4.
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan: Kyrie eleison!
5.
Dat ieder die zich tot Hem wendt
de gloed van uw genade kent: Kyrie eleison!
9.
Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan: Amen. Halleluja!
10.
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan: Amen. Halleluja!

Dienst van het Woord
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: 1 Samuël 3: 1-10
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Wij zingen 317

2.
Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Lezing: Lucas 24: 28-35
De cantorij zingt ‘Blessed are the pure in heart’
Blest are the pure in heart,
For they shall see our God;
The secret of the Lord is theirs,
Their soul is Christ's abode.
Still to the lowly soul
He doth himself impart
And for his dwelling and his throne
Chooseth the pure in heart.
Blest are the pure in heart,
For they shall see our God;
The secret of the Lord is theirs,
Their soul is Christ's abode.

Uitleg en verkondiging ‘Drager weet je gedragen’
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Wij zingen 732
cantorij couplet 2; allen 1, 3 en 4

2.
Vaders die ons leidden,
moeders, die ons droegen, niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

3.
Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

4.
dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Dienst van het gedenken
Inleiding
Het noemen van de namen van de overledenen
en het aansteken van de lichten:
Wilhelmina van ’t Hof-Verduijn
05-08-1927
Wouter Bongers
01-04-1925
Cornelia Soeters
02-01-1921
Gerben van Ravens
19-12-1938
Arie den Draak
09-01-1929
Anna Elizabeth van Reeven-van Aggelen
25-03-1943
Marijtje Remmig-Sjouken
29-07-1933
Adrianus Nieuwstraten
01-07-1927
Jelle de Graaf
06-04-1923
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05-12-2015
09-12-2015
14-01-2016
20-01-2016
15-02-2016
24-03-2016
28-03-2016
07-04-2016
07-04-2016

Klarie Stolte-Kisteman
Hendrina Spuijbroek-Warnaar
Antonia Lengton-Donker

22-01-1928
20-09-1918
23-05-1927

19-04-2016
02-05-2016
06-05-2016

Het noemen van de namen van de overledenen
en het aansteken van de lichten:
Aart Lourens van der Houwen
26-08-1930
Andries van der Beek
31-12-1928
Pietertje Cornelia Scholten-van der Meer 17-08-1921
André van der Vlies
30-04-1945
Elizabeth van Toor-Verhage
16-11-1924
Hendrika Francina de Bruijn-van Leeuwen 25-05-1926
Gerrit Dirkzwager
05-03-1937
Maarten Willem Mostert
07-07-1923
Nettie van den Pol-Heij
31-08-1919
Margaretha Saarloos-van der Burgh
22-01-1940
Jacob Johannes Buitenhuis
08-11-1930
Adriana de Wilt-van der Veer
20-07-1920

05-06-2016
17-06-2016
12-07-2016
26-07-2016
01-08-2016
05-08-2016
11-09-2016
16-09-2016
03-10-2016
16-10-2016
30-10-2016
01-11-2016

Orgelspel

We steken één kaars aan voor hen die door familie of op een andere manier met
onze wijkgemeente verbonden zijn en noemen hun namen:
Deze kaars brandt ook voor degenen die hier niet genoemd zijn, maar een ieder van
ons persoonlijk in zijn of haar hart draagt.
En ook voor degenen die in het afgelopen jaar, waar ook ter wereld slachtoffer zijn
geworden van zinloos geweld, oorlog, honger of natuurgeweld.
Gedicht: ‘De dag waarop jij wordt genoemd’
Marinus van den Berg
Wij zingen 951
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2.
Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert,
dat onze diepste duisternis trotseert,
waak over mij, wanneer de dood mij wenkt,
spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.
3.
Liefelijk licht, brand als een stille wacht,
want in Uw stralen vind ik nog mijn kracht,
doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht.
Na de dienst is er voor allen die dit wensen gelegenheid om een lichtje ter
gedachtenis aan te steken.

De dienst van gebeden en gaven
Dankgebed en voorbeden, telkens afgesloten met:
Voorganger
Allen

: Dat bidden wij in uw Naam.
: Heer hoor ons.

Stil gebed
‘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.

Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Wijkkas
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We zingen met de cantorij ‘Ga maar gerust’
Cantorij vers 1, allen 2 en 3

2.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
3.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)
Zending en zegen
Allen: gezongen ‘amen’
Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken.
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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.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
redactie@ambachtoost.nl
Zondag 20 november
Provider

19.00 - 20.30 uur

Maandag 21 november
Klussen in en om de kerk

09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 22 november
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 23 november
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Kindercatechese

18.45 - 19.45 uur
19.00 - 19.45 uur

Donderdag 24 november
Lutheravond,
Maaltijd plus gesprek in Holy
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

18.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 25 november
Messengers – repetitie

20.00 - 22.00 uur
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Zondag 27 november
Dienst 1e advent
Cantatedienst
Taizéviering in H. Lucaskerk
Tienerclub

10.00
17.00
19.00
19.00

uur
uur
uur
- 20.30 uur

Maaltijd met een luthers smaakje

Waarom ontstond juist aan het begin van de 16e eeuw de Reformatie? Is wat Luther
toen verkondigde nog altijd van belang in deze tijd? Onder het genot van een bord
stevige winterkost en een glas Lutherbier luisteren we naar een tafelrede en gaan we
erover in gesprek. Om 18.30 uur gaan we aan tafel. Een kleine financiële bijdrage is
welkom. We hopen u te ontmoeten!
Graag opgave bij Erwin de Fouw (erwindefouw@telfort.nl).
Ds. Erwin de Fouw en Ds. Guus Fröberg

11

