Orde van dienst voor de viering
van zondag 23 april 2017
Quasi modo genitit (‘Als pasgeboren zuigelingen’)
Beloken Pasen
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk te Vlaardingen

voorganger
orgel

: ds. Erwin de Fouw (Holy)
: Kees van den Berg

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 lied 643, verzen 1, 6, 7, 8 en 9

6.
‘t Woord was in onze mond verstomd,
lag als een bleke dode.
Godlof, de Geest des Heren komt
en heeft het graf ontsloten.

7.
Zing het de hoge hemel rond!
‘t Woord aan de dood ontsprongen
werd weer een kracht in onze mond,
brandend met vuren tongen.

8.
Christengemeente, jubel nu!
Dit zijn u goede dagen.
Hemelse engelen zullen u
hier op de handen dragen.

9.
Jubel, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubel, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

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.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer
(hierna gaan we zitten)

Wij zingen als introïtus psalm 81: 1, 2, 3 en 4
1.
Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

2.
Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Viert bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.
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3.
Dit is ingezet
als een eeuwig teken
Jozef tot een wet,
toen des Heren hand
aan Egypteland
machtig is gebleken.

4.
God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en t'allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

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 302

2.
U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning.

3.
O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.

4.
O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus'' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Genesis 8: 6-16
Wij zingen lied 350, verzen 1, 3, 4, 5 en 7

3.
Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
door 't water van de doodsjordaan.

4.
Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar 't Beloofde Land.
Als kinderen gaan wij zingend voort.
De Vader is het die ons hoort.

5.
Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee

7.
Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!

Evangelielezing: Johannes 20: 19-31
Wij zingen lied 644
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2.
Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

3.
Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

4.
Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

5.
Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen lied 607

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

5

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 De Windwijzer
De opbrengst van de eerste collecte is deze zondag bestemd voor De Windwijzer,
het diaconaal-missionair centrum van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
De Windwijzer heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een goed bezocht
centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening.
Met uw gift stelt u De Windwijzer in staat om haar werk voor mensen binnen en
buiten de kerk te blijven verrichten.
2e Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd
We zingen staande lied 623, verzen 1, 2 en 7
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2.
Hij was door steen omsloten,
maar heeft op deze dag
zijn grafsteen weg gestoten
en heel de schepping lacht!
Hoe vrolijk treedt Hij aan,
zwaait met zijn zegevaan;
bij ‘t opgaan van de zon
vocht Hij en overwon!

7.
Ik ben voorgoed verbonden
met Christus, die als hoofd
mij als één van zijn leden
voor altijd trouw belooft.
Al trekt Hij door de dood,
tot in de diepste nood,
tot in de zwartste hel
blijft Hij mijn metgezel.

Zending
Zegen
***
Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken
MEDEDELINGEN
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. NL62 INGB 000 5344105
Boekenmarkt:
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, cobieplantinga@ambachtoost.nl.

Cantatedienst

Bethelkerk - 23 april 2017 - 17:00 uur
BWV 104
Du Hirte Israel, höre
Voorganger: ds. Erwin de Fouw

medewerkenden:
Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam
West-Nederlands Bach Orkest
Arco Mandemaker - tenor
Johannes Vermeer - bas
Arjen Leistra - orgel, orgelcontinuo en muzikale leiding
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 23 april
Cantatedienst

17:00 uur

Maandag 24 april
Klussen in en om de kerk

09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 25 april
Ouderensoos
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur

Vrijdag 28 april
Repetitie Messengers

20:00 - 22:00 uur
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