Orde van dienst voor de viering
van zondag 9 april 2017
Palmzondag
in de Bethelkerk

voorganger : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist
: Guus Korpershoek

Bij de liturgische schikking
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.
Palmzondag: Kom tevoorschijn
Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
op een ezel.
Nederig
barmhartig
liefdevol,
dat zijn de Koninklijke krachten.
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Gods kracht
We horen traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem, als nieuwe koning.
Alles blijkt anders te gaan dan verwacht. Niet het geweld maar de zachte krachten
zullen het uiteindelijk blijken te winnen. In de schikking zien we bolletjes mos die de
zachte krachten weergeven en viooltjes de nederigheid.
Welkom
Wij zingen staande 546

2.
Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,
stad van de Heer, die zeer te loven is!
Wij heffen 't hoofd omhoog, o Sion, gij zijt
ons aller moeder, stad die boven is.

3.
Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.

Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:
Groet:
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
De Heer zij met u
ook met u zij de Heer

Wij zingen 545
4.
Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan 't einde van de tijden:
de dageraad van God is rozerood.

5.
Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leeft uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.

(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
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Wij zingen 550

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Exodus 15 : 27 –16: 7
Wij zingen 552
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2.
Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
hij heeft aan ons zijn leven
tn liefde doorgegeven
Tot grond van ons bestaan.

3.
Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,uw
vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!

Lezing: Johannes 12 : 12-24
Wij zingen: ‘Graan dat in de aarde’

2.
Met geweld begraven
werd de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Jezus is dood,
geen weg lijkt meer te gaan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.

3.
Zaad van God, verloren
in de harde steen,
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen, heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.
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Uitleg en verkondiging
Wij zingen 438

3.
Gij machtigen der aarde,
't is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.
Als de kinderen terugkomen met de versierde palmpaasstokken
zingen wij 553
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
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 hemel 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
Steun mensen met een handicap in Myanmar.
Volgende week vieren we het Paasfeest. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil hoe
krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons.
Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun
wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden.
Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van stimuleren. In Myanmar behoren
mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij
nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk.
The Leprosy Mission International in Myanmar, partner van Kerk in Actie, zet zich in
om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor hen te verbeteren. Zij
stimuleert sterke en dappere mensen met een lichamelijke handicap om zich zowel
geestelijk als lichamelijk te ontwikkelen. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van
vaktrainingen, medische hulp en fysiotherapie, het verstrekken van microkredieten
en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Voor € 134,-volgt één gehandicapte of volgen ouders van een gehandicapt kind een
vaardigheidstraining.
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Op deze laatste zondag van de 40dagentijd is de collecte bestemd voor het werk in
Myanmar. Belangrijk werk dat uw steun verdient. Geef voor mensen met een
handicap in Myanmar, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Doet u mee?
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
We zingen staande 556

2.
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3.
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

5.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald
Zending en zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst staat er koffie, thee en limonade klaar
en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
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
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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.
Uitnodiging Paasviering
U als gemeentelid nodigen we graag uit op dinsdag 11 april, samen met de
ouderensoos, voor de Paasliturgie in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst is van
11 tot 12 uur. Er is veel samenzang en medewerking van een koor o.l.v. Guus
Korpershoek.
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazenzaal.
Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd.
Voor meer info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95
Bij het avondgebed van 12 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.
De jeugdkerk en Loes van Hutten laten u op 12 april delen in wie ze bewonderen en
waarom.
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
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 9 april
Tienerclub

19:00 - 20:30 uur

Maandag 10 april
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09.00 - 12.30 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 11 april
Ouderensoos Paasviering
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

11.00 - 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 12 april
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Avondgebed

18.45 - 19.45 uur
19.30 uur

Donderdag 13 april
Maaltijd

18.00 uur
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Vrijdag 14 april
Passiedienst

19.30 uur

Zaterdag 15 april
Paaswakedienst

22.00 uur

Zondag 16 april
Paasviering zingen
Dienst

9.45 uur
10.00 uur
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