Zondag 23 oktober 2016
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger
Organist
Cantorij

: ds. Guus A.V. Fröberg
: Guus Korpershoek

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 met de cantorij
cantorij 1 en 2, allen 3,4

2.
Hier wordt uw woord van kracht,
dat mij herschept en adem geeft,
de ziel wil zijn van al wat leeft.
Het fluistert in mijn oor
hoe vurig Gij mij wacht.

3.
Hier leef ik uit uw hand,
een tafel is ons aangericht.
Ik deel het brood dat Pasen sticht,
ik smaak de beste wijn
en word een bloedverwant.

4.
Dit brood in onze mond
doet proeven wat ophanden is,
is ons gedeeld geheimenis
onthult hoe Gij, o zon,
al in ons midden woont.
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 994
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2.
De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort!
Want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn!

3.
Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, - dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt!
Bewaar het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed!

(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 146c
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2.
Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wanklen in hun waan, roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Genesis 39
Wij zingen 84

2.
Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
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Lezing: Lucas 18 : 9-14
De cantorij zingt ‘Waar voert vandaag het oude spoor’
(tekst: Sytze de Vries; Muziek: Charles H. Parry)
1.
Waar voert vandaag het oude spoor
nog altijd naar ’t beloofde land?
Heeft ook bij ons het Lam van God
zijn voetstap voor ons uitgeplant?
Verheft God hier zijn aangezicht,
is Hij nog altijd onze zon?
Wordt hier de vredesstad ooit gebouwd
omdat de liefde overwon.

2.
De wapenrusting voor die strijd
is het geloof, dat mij bewaart,
het pantser der gerechtigheid,
de Geest van God als vurig zwaard.
Met vrede is mijn voet geschoeid.
Ik zoek, ook door het donker dal,
naar groene weiden onvermoeid,
waar God zelf bij ons wonen zal.

Uitleg en verkondiging:
‘De deugd wordt niet automatisch beloond’
Wij zingen met de cantorij: 997
cantorij 1 en 2, allen 3,4

2.
Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
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3.
En binnen heerst de bitt're twist, het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamt' en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
4.
O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
‘vervul ons met uw Geest’ (368h)
Eerste keer:1e maal cantorij, 2e allen
Volgende keren: cantorij + allen

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.
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e
Diaconie
e
2
Wijkkas
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
wij gaan staan
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Slotlied 994

2.
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3.
't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4.
om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.

5.
Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

6.
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen.
voor een oud gemis;

7.
kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie, thee of limonade.
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
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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
ds. G.A.V. Fröberg redactie@ambachtoost.nl
Zondag 23 oktober
Cantatedienst
Provider

17.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 24 oktober
Klussen in en om de kerk

09:00 - 12.30 uur

Dinsdag 25 oktober
Bejaardensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 26 oktober
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Donderdag 27 oktober
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 – 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur

Vrijdag 28 oktober
Messengers – repetitie

20.00 – 22.00 uur

Zaterdag 29 oktober
Jubileumconcert The Messengers

19.30 uur

Zondag 30 oktober
Kerkdienst – Avondmaal

10.00 uur
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Bij de cantatedienst
17.00 uur, Bethelkerk
Deze zondag wordt Cantate BWV 115
‘Mache dich, mein Geist, bereit’
van J.S. Bach uitgevoerd.

De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach
Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Mariët
Kaasschieter (sopraan) en Annette Vermeulen (alt). De algehele muzikale leiding heeft
Bas van Houte. Voorganger: ds. Guus A.V. Fröberg.

KINDERKOOR
NA HET SUCCES VAN VORIG JAAR
willen we ook dit jaar met de kinderen een KERSTZANGAVOND houden
op zaterdag 17 december 2016 om 17 uur
onder leiding van Arlene Drenkelford, die op geheel eigen wijze,
er weer een "spetterend" gebeuren van wilt maken!!
Lijkt het je [weer] leuk om mee te doen?
Alle kinderen van basisschoolleeftijd zijn van harte welkom!!
Je kunt je opgeven tot 30 oktober!, maar vinden het fijn als je je kind (eren) zo snel
mogelijk op geeft want dan kunnen we de leeftijden inventariseren,
de liedjes op papier zetten en oefen cd maken.
Vanaf vrijdag 4 november repeteren we elke week van 15.45 uur tot 16.30 uur in de
zaal van de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26.
Voor iets te drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
Aanmelden kan via de e-mail bij: Marianne de Wilt, j.wilt1@chello.nl
Corrie Vellekoop, tel. 010 4347575

9

