Zondag 2 april 2017
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger
Organist

: ds. Guus A.V. Fröberg
: Kees van den Berg

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Bij de liturgische schikking ‘Meer dan genoeg’
In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods
liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de
bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg
gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de
scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.
5e zondag Sterker dan de dood
We horen over de doortocht door de Rietzee. Het volk gaat door de zee, over droog
land naar de vrijheid. Jezus wordt bezeten genoemd, geoordeeld en met stenen
bedreigd om hoe hij spreekt over God. We zien de drooggevallen Rietzee, met
daaromheen rietstengels.
De stenen verwijzen ernaar dat Jezus bedreigd wordt.
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De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
Wij zingen 538

2.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

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.
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Wij zingen 538 vervolg
4.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
(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 staande 281

Niet in liedboek
13.
Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar uw Naam ontbreekt: Kyrie eleison!
14 .
Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison!
15.
Laat ons het pad niet bijster zijn,
al moeten wij door de woestijn: Kyrie eleison!
16.
Licht ons dan bij, wij volgen hem
die opgaat naar Jeruzalem. Kyrie eleison!
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Exodus 14 : 15-31
Wij zingen 655

2.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3.
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Lezing: Johannes 8 : 46-59
Wij zingen 43
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3.
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Uitleg en verkondiging
Wij zingen 606

2.
Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3.
Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Egypte
Een Egyptische militaire rechtbank veroordeelde vorig jaar Ahmed Amin
Ghazali Amin en zeven andere mannen tot de doodstraf. Sindsdien zit hij
in eenzame opsluiting. Langdurige eenzame opsluiting is marteling.
Ghazali zit al bijna een jaar opgesloten in een kleine cel. Het enige
moment dat hij zijn cel mag verlaten is om te douchen. Bezoek mag niet
vaker dan eens per veertig dagen komen.
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Verenigde Staten
Ivan Teleguz uit Oekraïne kreeg in 2006 in de Amerikaanse staat Virginia de doodstraf
omdat hij iemand zou hebben ingehuurd om zijn vriendin te vermoorden. Zijn executie
staat gepland voor 25 april 2017. Er zijn echter twijfels of hij terecht is veroordeeld.
Gelukkig ook goed nieuws:
Syrische vluchtelingen
Amnesty is blij te melden dat de Syrische vluchtelingen Alan, Gyan en hun familie twee
weken geleden zijn herenigd met hun dierbaren in Duitsland. Zij hebben meer dan een
jaar in Griekenland gewacht op hereniging.
India
De journalist Santosh Yadav uit India is op donderdag 9 maart vrijgelaten uit de
gevangenis. Hij zat sinds september 2015 vast voor verzonnen aanklachten. Als
voorwaarde voor zijn vrijlating moet hij zich nu elke dag melden bij de politie en mag
hij de stad niet uit.

DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: 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
KerkInActie/Wereldiakonaat
e
2
Protestantse Gemeente te Vlaardingen
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande 547

2.
Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,

3.
want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

6.
Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.
Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade
de stands van de Wereldwinkel, Amnesty
en Ellen en Kees Haas met jam zijn er.
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MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook
Wijkkas (koffie, drukwerk):IBAN 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
Bij het avondgebed van 5 april
Zeven maal een avondgebed in de veertigdagentijd
Iedere woensdag een half uur. Aanvang 19.30 uur.
Woorden, poëzie, beelden, stiltes en muzikale momenten.
Zeven vormen van leven: 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder'. Ramses
Shaffy zong erover, wij staan erbij stil.
Op woensdag 5 april zal het thema ‘werk’ aan de orde zijn. De woorden zullen worden
verzorgd door Ben van Dorp, de muziek door Marjan van Dorp en Ad de Hek. De mens
werkt veel zin zijn leven, maar wat is werken en waartoe leidt dat? Werken we om te
leven, leven we om te werken en is geloven ook werken? Alweer een mooi onderwerp
voor bezinning.
Bij de uitgang staat de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten van KerkinActie in de
veertigdagentijd. (Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten).
Van harte aanbevolen.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 2 april
Taizéviering Lucaskerk
Provider

19:00 uur
19:00 - 20:30 uur

Maandag 3 april
Bijbelkring
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

10.30 uur
09.00 - 12.30 uur
19.15 - 20.15 uur

8

Dinsdag 4 april
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Moderamen Wijkkerkenraad
Cantorij

14.30
19.00
20.00
20.30

Woensdag 5 april
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Avondgebed

18.45 - 19.45 uur
19.30 uur

Donderdag 6 april
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19:00 - 20:00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 7 april
Messengers – repetitie

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 8 april
Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30 - 12.00 uur

Zondag 9 april
Dienst Palmpaasviering
Tienerclub

10.00 uur
19:00 - 20:30 uur

Volgende week 9 april is het Palmpasen
en kunt u bij ons broodhaantjes kopen.
Zien we u dan ook?
De kinderen van de kindernevendienst.
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- 16.30 uur
- 20.00 uur
uur
- 22.00 uur

