Orde van dienst voor de viering
van zondag 15 januari 2017
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk te Vlaardingen

voorganger
orgel

: ds. Laura van Weijen
: 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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We zingen staande: lied 525: 1

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 lied 525: 4 en 5
4.
Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
5.
Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.
(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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Glorialied: lied 526: 3 en 4
3.
In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was.
Laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond!

4.
Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing:
Uit het Oude Testament lezen we Jesaja 62: 1-5
Wij zingen lied psalm 96:1 en 7
1.
Zingt voor den HEER op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

7.
Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Schriftlezing :
Uit het Nieuwe Testament lezen we Johannes 2:1-12
Wij zingen lied 384: 5, 6, 7, 8 en 9
5.
De bruiloft is gekomen,
de tafel aangericht.
Vergeten zijn de dromen,
gedaan is het gericht.

6.
En wat is ons geboden
aan deze blanke dis?
Die zelf het brood der broden,
de wijn der ranken is.

7.
Hoe zalig die zich laven,
van vreugde dronken zijn!
Hij is de overgave,
Hij wil geschonken zijn.

8.
Hij is de wijn, de zoete,
die nimmermeer verschaalt,
het Lam dat voor ons boette
en dat nu zegepraalt.

9.
O land van melk en honing,
o water dat ons wast!
Zo laat er in zijn woning
vrolijk zijn toegetast!
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Uitleg en verkondiging
Wij zingen lied 791: 1, 3,4 en 5
1.
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

3.
Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

5.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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 Diaconie
2e Oecumene
We zingen staande lied 793: 1 en 3
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3.
Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zo dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen
liefde heeft de eeuwigheid.
Zending en Zegen
***
Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken.
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
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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

Zaterdagmiddagontmoeting 21 januari

Het nieuwe programmaboekje van Diaconaal-Missionair Centrum ‘de Windwijzer’ is uit.
Wat is daar nou zo belangrijk aan?
Wel, dit hele indrukwekkende programma wordt in belangrijke mate gedragen door
vrijwilligers. Vrijwilligers onder meer uit de wijkgemeenten van de Protestantse
Gemeente te Vlaardingen.
Wat bezielt deze mensen? Waar lopen ze warm voor? Wat beleven ze eraan om te
helpen bij “Warm Onthaal’ of bij ‘Baanloos en dan...’, om de weggeefwinkel te runnen,
beurzen en markten te organiseren. Aanwezig te zijn met een luisterend oor bij een
kopje koffie. Ondersteuning te bieden bij bijeenkomsten rond zingeving en cultuur.
We hebben zaterdagmiddag 21 januari enkelen van die vrijwilligers te gast.
Medegemeenteleden die hun enthousiasme en hun vragen met u willen delen.
U bent vanaf 16.00 uur welkom in de Bethelkerk voor een kopje koffie of thee.
Het programma start om ongeveer 16.15 uur.
Theo Werner doet de aftrap met een inleiding over het werk van de Windwijzer als een
manier om ook kerk te zijn.
Aansluitend zullen enkele vrijwilligers kort vertellen wat ze doen en waarom dat
belangrijk en leuk is.
Onder het genot van een drankje kunt u het gesprek voortzetten.
De sluiting is om 17.30 uur.
Benut vooral deze mogelijkheid voor de ontmoeting met inspirerende
medegemeenteleden.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 15 januari
Dienst
Tienerclub
Gespreksgroep jonge mensen
bij Peter en Lianne thuis

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
20.15 uur

Maandag 16 januari
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09.00 - 12.30 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 17 januari
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 18 januari
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur
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Donderdag 19 januari
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur

Vrijdag 20 januari
Messengers – repetitie

20:00 - 22.00 uur

Zaterdag 21 januari
Zaterdagmiddagontmoeting

16.00 uur

Zondag 22 januari
Oecumenische dienst in Lucaskerk 09.30 uur
Provider
19.00 - 20.30 uur

Zin Op Zondag
Vanmiddag vindt in het kader van de maandelijkse bijeenkomsten Zin op
Zondag een ontmoeting en gesprek plaats met Claartje Kruijff, predikant
te Amsterdam.
Aanvang: 15.00 uur - eindtijd rond 16.15 uur.
Plaats:
De Windwijzer, Schiedamseweg 95.
Claartje Kruijff was jarenlang werkzaam als consultant in Londen en Amsterdam,
tot ze zich realiseerde dat ze geen antwoorden vond op de levensvragen die ze zich
stelde en dat ze te weinig verbinding ervoer met andere mensen.
Hoewel ze uit een a-religieus gezin kwam, besloot ze theologie te gaan studeren en
werd predikant in de Dominicuskerk In Amsterdam.
In haar boek ‘Leegte achter de dingen’ gaat Claartje in op grote en kleine levensthema’s. We zijn allemaal op zoek naar geluk, betekenis en bovenal, naar een
handleiding voor het leven.
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