Orde van dienst voor de viering
van zondag 12 februari 2017
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk te Vlaardingen

Voorganger

: ds. Laurens Korevaar

Orgel

: 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 287: 1, 2, 5
1.
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2.
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen, als de kerk van liefde leest
is het feest!

5.
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
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)

Inleidende woorden
Wij zingen: Lied 97: 1, 6
1.
Groot koning is de Heer.
Volken bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

6.
Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

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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Glorialied: Lied 867
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.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing : Deuteronomium 30 : 15 - 20
Wij zingen Lied 316: 1, 4
1.
Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ‘t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

4.
Het woord van liefde, vrede_en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Schriftlezing : Matteüs 5: 19 - 26
Wij zingen Lied 838 : 1, 2, 3
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2.
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
3.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
Uitleg en verkondiging:
Verzoening
Wij zingen Lied 993

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;
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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

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, steeds eindigend met:
“zo bidden wij”, waarna wij zeggen: “Heer hoor ons”
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Diakonie
2e Wijkkas
Bij de uitgang staat de bloemenpot!
We zingen staande: gezang 422
1.
Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2.
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe u tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt

3.
Laat ons hopen,
biddend hopen,
Dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
Zending en zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en koffie, thee of limonade te drinken.
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MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.
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,

Wandelen, spelletjes en soep
A.s. vrijdag 17 febuari, kunt u (weer) deelnemen aan een
wandeltocht door Ambacht
Jan Anderson neemt ons mee en vertelt van alles.
Voor hen die graag aan een activiteit meedoen maar niet zo ver kunnen lopen is er
tegelijk een spelletjesochtend.
We starten om 10.00 uur met een kop koffie of thee in de Bethelkerk en gaan
aansluitend aan de wandel of een spelletje doen.
Om 12.30 uur praten we na met een kop erwtensoep!
Graag wel even aanmelden, de kosten zijn € 2,- inclusief koffie en soep.
Namens het Bewonersplatform Oud Ambacht
Hermine Koning 010-4353226
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Maandag 13 februari
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09.00 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 14 februari
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur
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Woensdag 15 februari
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Paasplatform

18.45 - 19.45 uur
20.00 uur

Donderdag 16 februari
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 17 februari
Wandeling, spelletjes, soep door
Bewonersplatform Oud-Ambacht
Messengers – repetitie

10.00 uur
20.00 – 22.00 uur

Zondag 19 februari
Dienst
Provider in Zonnehuis

10.00 uur
10.00 uur
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