Orde van dienst voor de viering
van zondag 4 september 2016,
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk Vlaardingen

Voorganger
Orgel

: Jan de Geus
: Guus Korpershoek

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 staande Lied 601: 1,2
1.
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

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.:
De Heer zij met u
g.:
ook met u zij de Heer
Wij zingen lied 601:3
3.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft
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 lied 867;1,2
1.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd
of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

2.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ‘t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Genesis 50: 15-21
Wij zingen Lied 991: 1,2,3 en 4
1.
De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2.
God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

3.
Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

4.
Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

Schriftlezing: Micha 2: 1-3
Wij zingen Lied 991: 5,6 en 7
5.
Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

6.
Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor

7.
Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn
Evangelielezing: Matteus 5: 38-48
Wij zingen lied 339 a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen
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Uitleg en verkondiging
Wij zingen Lied 993: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 en 5 mannen, 6 en 7 allen
1.
Samen op de aarde
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

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

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
De brieven van Amnesty gaan vandaag naar India en Indonesië,
India:
Nirupabai, een inheemse Adivasi-vrouw, was op het veld aan het werk toen ze het
geluid van een bulldozer hoorde. Ze rende terug naar het dorp en zag haar huis in puin
liggen; al haar spullen en voedselvoorraad waren verwoest. Het dorp moest wijken
voor de komst van mijnbouw.
Indonesië:
Papoea-activist Steven Itlay en dertien anderen verzamelden zich op 6 april 2016 bij
een kerk om samen te bidden als steunbetuiging aan een organisatie die zich
geweldloos inzet voor een onafhankelijk West-Papoea. De autoriteiten pakten Itlay op
en klaagden hem aan voor rebellie. Hij kan levenslang krijgen.
Goed nieuws:
Mexico: Amnesty is erg blij met de vrijlating van Ildefonso Zamora Baldomero uit
Mexico. Deze milieuactivist en gewetensgevangene werd negen maanden geleden
volstrekt onterecht gevangengezet. De autoriteiten wilden hem daarmee waarschijnlijk
straffen voor zijn vreedzame activisme tegen illegale houtkap. Rusland: De 20-jarige
Rus Konstantin Zadoya is op 3 augustus vrijgelaten uit het psychiatrisch ziekenhuis in
Novosibirsk (west-Siberië). Na een ruzie met zijn vader was de student medicijnen
daar sinds 7 juli gedwongen opgenomen. Hij heeft geen eerlijk proces gehad.
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
telkens afgesloten met: Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Werelddiaconaat
2e Missionair Werk & Kerkgroei
We zingen staande Lied 816:1,2,3 en 4
1.
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

2.
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3.
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4.
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Zending
Zegen
***
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en koffie, thee of limonade te drinken

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
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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.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Graag herinneren wij u aan onze voedselbankactie:
Vandaag staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse
actie.
Dit keer willen we u vragen om een literblik groenten in te leveren.
De bakken blijven tot en met as. woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn,
kunt u ook nog naleveren.
De artikelen worden op dit moment veelal gebruikt om “noodpakketten” te maken voor
mensen die wachten op een officieel voedselpakket.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Heeft u allemaal al een activiteitenoverzicht 2016/2017 ontvangen???
Er staan exemplaren in het folderrek in de glazen zaal!!

Bethelkerk BARBECUE
Zaterdag 10 september
Dit jaar houden we aan het begin van het nieuwe seizoen
weer een BBQ.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Van iedereen wordt een kleine bijdrage gevraagd,
te weten € 5, - en kinderen half geld.
Je kunt vandaag nog intekenen op de lijst in de glazen zaal of je per email tot en met
morgen opgeven bij Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl
Als je je opgeeft, geef dan svp aan:
- met hoeveel mensen je komt (volwassenen en kinderen),
- of je vegetarisch eet of een dieet hebt.
Tot zaterdag as. vanaf 16.30 uur???
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl
of ds. G.A.V. Fröberg redactie@ambachtoost.nl
Maandag 5 september
Klussen in en om het kerkgebouw

09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 6 september
Bejaardensoos
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur

Zaterdag 10 september
Oud papier Verploegh Chasséplein
Gemeente BBQ

09.00 - 12.00 uur
16.30 - ??? uur

Zondag 11 september
Startzondag

10.00 uur

7

