Orde van dienst voor de viering
van zondag 8 januari 2017
bevestiging van ambtsdrager,
herbevestiging van ambtsdragers en
afscheid ambtsdragers
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger
Organist

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

De kaarsen worden aangestoken
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
Welkom
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Wij zingen staande 489

2.
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
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
Wij zingen 489
3.
Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

(hierna gaan we zitten)
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Kyriëgebed
We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
We zingen 281 en coupletten niet uit het Liedboek.

Toon ons uw Zoon als bron van licht,
als weerglans van uw aangezicht: Kyrie eleison!
Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent: Kyrie eleison!
Wij vragen vrede voor elkaar.
Maak Gij om Hem ons bidden waar: Kyrie eleison!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 60 : 1-6
Wij zingen (psalm) 72
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5.
Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij daaglijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.
Schriftlezing: Matteüs 2 : 1-12
Wij zingen 516

2.
De wijze koningen van ver,
zij volgden de verheven ster,
zij zijn van licht tot licht gegaan
en boden God geschenken aan.

5.
U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen 518
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6.
Laat al het vrolijke geluid
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons
samen
spelen, zingen,
dansen, springen
voor den Here,
die de Koning is der ere.

7.
Hoe is Hij mij zo innig na,
de Alfa en de Omega,
mijn hart doet Hij ontbranden.
Hij zal mij tot zijn lof en prijs
opnemen in zijn paradijs,
dan klap ik in de handen.
Amen,
amen,
kom mij troosten
allerschoonste,
mijn begeren,
toef niet langer, kom o Here.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Afscheid en (her)bevestiging
Afscheid van Jan Willem Goedknegt, Sjaak de Wilt en Ellen Haas
Om te beginnen
Gemeente, de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt
van degene die herbevestigd zullen worden: Sebo Poel als ouderling, Kees Sterrenburg
als ouderling-kerkrentmeester en Pieter Vellekoop als diaken. Tevens zal Wilma van
der Heul bevestigd worden als diaken.
We stellen vast dat er geen bezwaren zijn, daarom mogen we thans overgaan tot de
herbevestiging.
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Gebed
Gelofte bij voortzetting van het ambt
De ambtsdragers gaan staan
Voorganger:
Beste Sebo, Kees en Pieter
Jullie zijn reeds eerder in het ambt bevestigd:
Beloven jullie dit waardig en trouw te blijven doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
en voor alle mensen die de Heer op jullie weg brengt
en beloven jullie voorgoed geheim te houden
al wat aan jullie wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop jullie antwoord?
Antwoord: Ja, dat beloof ik.
Belofte en bevestiging van Wilma van der Heul als diaken
Wilma,
je staat hier,
in het midden van de gemeente,
en voor Gods aangezicht
en ik vraag je:
Wil, jij aan deze gemeente verbonden
haar liefhebben en dienen naar Gods gebod
en er de arbeid te verrichten
die ons allen bouwt
als dienst aan Hem zelf,
betrouwbaar voor God en mensen
en met inzet van al je gaven?
Beloof je dit waardig en trouw te doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt.
Beloof je voorgoed geheim te houden
al wat aan je wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop je antwoord?
Antwoord: Ja, dat beloof ik.
Zegen
Wilma van der Heul,
Wees dan gezegend in je arbeid
in Christus’ gemeente!
Laat zijn Geest over je vaardig worden.
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Mogen de liefde en de vreugde
je daarbij nooit ontbreken.
Bewaar je vertrouwen in Hem
die je bewaart op al je wegen.
AMEN
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.
Allen gaan staan
Gemeente van de Bethelkerk,
nu Sebo Poel als ouderling, Kees Sterrenburg als ouderling-kerkrentmeester en Pieter
Vellekoop als diaken zijn herbevestigd en
Wilma van der Heul als diaken is bevestigd,
belooft u hen te omringen met uw meeleven,
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn Rijk
en hen keer op keer te dragen met uw gebed?
Gemeente: Ja beloven wij!
Wij zingen 425

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
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Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam
Heer hoor ons

stil gebed en ‘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 ZWO
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
We zingen staande 346

2.
Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

3.
Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

4.
Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!

5.
Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.
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6.
O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald
Zending en zegen
g: gezongen amen
Bij de uitgang staat de bloemenpot
Amnesty, de wereldwinkel en jam zijn er na de dienst.
***
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
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
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 8 januari
Gespreksgroep Jonge Mensen
Bij één van de leden thuis

20.15 uur

Maandag 9 januari
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09.00 - 12.30 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 10 januari
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 11 januari
Bijbelleerhuis
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Moderamen

10.30 - 12.00 uur
18.45 - 19.45 uur
20.00 uur

Donderdag 12 januari
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 – 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 13 januari
Messengers – repetitie

20.00 – 22.00 uur

Zaterdag 14 januari
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Bethel Mannen Zingen
13.30 uur
BMZ concert
16.30 uur
Zondag 15 januari
Dienst

10.00 uur
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