Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Zondag 29 januari 2017
Bethel bijzonder dienst

De kaarsen worden aangestoken, terwijl in de consistorie het
consistoriegebed wordt gebeden
Intro
Welkom
Wij zingen ‘Hier wordt een land gezocht’
1.
Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,
niemand apart en geen kleuren die minder zijn,
niemand apart en geen kleuren die minder zijn.
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2.
Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan,
handen die wenken en ogen die open gaan,
handen die wenken en ogen die open gaan.
3.
Hier wordt de Stem gehoord die nog klinken mag,
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag,
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.
4.
Hier is het woord van Hem die ons geschapen heeft:
"Waar is je zuster, je broer die hier met jou leeft?
Waar is je zuster, je broer die hier met jou leeft?"
Steun
V.:
g.:
V.:
g.:

in de rug:
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.:
De Heer zij met u
g.:
ook met u zij de Heer!
Gebed
Band en allen ‘De keuzes die je maakt’ van Dik Hout
De keuzes die je maakt zullen altijd blijven staan
soms zijn ze doordacht en soms kun je er blindelings voor gaan.
Soms kies je de langste weg soms vind je `m naast de deur,
soms heb je te ver gezocht maar het antwoord schijnt in al zijn kleur.
Het is voor altijd blijven of voor altijd ervandoor
als kracht wint van twijfel dan volgen we het juiste spoor.
Refrein:
Het is niet altijd raak soms zit je er goed naast
soms heb je zo goed gekozen dat het je nog steeds verbaast.
Het is okee als je soms de fout ingaat
Het is okee als je soms de fout ingaat
Het is okee als je soms de fout ingaat
Vergeet niet dat de keuzes die je maakt
de juiste zijn want je hebt ze zelf gemaakt.
En de deuren die je sluit
Zullen nooit meer opengaan
Smijt ze maar dicht, om vastbesloten door te gaan
Want het is voor altijd zwijgen, of voor altijd aan het woord
Wees niet bang om te verliezen, het leven wacht en dat gaat voort.
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Refrein: Het is niet altijd raak…………..
Oeh oh oh Het komt eraan
Blijf niet staan
Oeh oh oh Het komt eraan, het komt eraan
Het is okee als je soms de fout ingaat
Het is okee als je soms de fout ingaat
Het is okee, het is okee
het is okee als je soms de fout ingaat
Met de jongere generatie
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Het woord wordt gelezen: Matteüs 7: 13, 14
Band en allen: ‘Zwart wit’ van Frank Boeijen
Hij liep daar in de stad
's Avonds laat
Plotseling aan de overkant
Zag hij ze staan
Iemand riep "je hoort niet bij ons"
Mes, steek, pijn
Denk goed na aan welke kant je staat
Refrein:
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)
Denk niet zwart wit
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)
Denk niet zwart wit
Maar in de kleur van je hart
Maar in de kleur van je hart
Donker was de straat
Op weg naar het plein
Een taxi, het is te laat
Het is voorbij
Wie wil er bloed op de achterbank
Van de werkelijkheid
Denk goed na aan welke kant je staat
Refrein:
Denk niet wit (denk niet wit), denk………..
Tussenspel
Refrein:
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)
Denk niet zwart wit
Denk niet wit (denk niet wit), denk niet zwart (denk niet zwart)
Denk niet zwart wit
Maar in de kleur van je hart (4x)
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Kiezen: de stellingen
1. Ik vind terugkerende djihadisten een gevaar zijn voor de samenleving en
daarom mogen zij Nederland niet meer in.
2. Om alle sociale voorzieningen in stand te houden, moeten we tot ons 70e jaar
doorwerken.
3. Er moet een absolute scheiding van kerk en staat komen.
4. Ons totale energienetwerk moet groen worden. De overheid heeft het laatste
woord in het plaatsen van windmolens en zonnepanelen.
5. Er komt een mantelzorgplicht daarom worden alle nieuwe huizen
mantelzorgproef gebouwd.
6. Bezuinigen betekent een oudere of hulpbehoevende, een vluchteling, een
student in huis nemen.
De overheden bepalen of je iemand extra in huis moet nemen. (Voor
mantelzorg, opname vluchtelingen, studenten.)
7. De kwaliteit van het onderwijs moet beter, maar de kosten mogen niet stijgen.
Overdenking, afsluitende woorden, een stemadvies.
Band en allen ‘Nowhere Man’
The Beatles
He's a real nowhere man
Sitting in his nowhere land
Making all his nowhere plans
for nobody

Hij is een echte “man van niks”
Zit in zijn land van niks
Maakt al zijn onnodige plannen voor
niemand

Doesn't have a point of view
Knows not where he's going to
Isn't he a bit like you and me?

Heeft geen standpunt
Weet niet waar hij naar toe gaat
Is hij niet een beetje zoals jij en ik?

Nowhere man please listen
You don't know what you're missing
Nowhere man, the world
is at your command

“Man van niks”, luister alsjeblieft
Je weet niet wat je mist
“Man van niks”, de hele wereld
ligt aan je voeten

He's as blind as he can be
Just sees what he wants to see
Nowhere man, can you see me at all

Hij is zo blind als hij maar zijn kan
Ziet alleen wat hij wil zien
“Man van niks”, zie je me eigenlijk wel?

Nowhere man don't worry
Take your time, don't hurry
Leave it all till somebody else
lends you a hand
Ah, la, la, la, la

“Man van niks” maak je geen zorgen. Neem
je tijd, haast je niet
Laat het maar zitten tot iemand anders je
een handje helpt
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Doesn't have a point of view
Knows not where he's going to
Isn't he a bit like you and me?

Heeft geen standpunt
Weet niet waar hij naar toe gaat
Is hij niet een beetje zoals jij en ik?

Nowhere man please listen
You don't know what you're missing
Nowhere man, the world is at your
command
Ah, la, la, la, la

“Man van niks”, luister alsjeblieft
Je weet niet wat je mist
“Man van niks”, de hele wereld ligt aan je
voeten

He's a real nowhere man
Sitting in his nowhere land
Making all his nowhere plans for
nobody
Making all his nowhere plans for
nobody
Making all his nowhere plans for
nobody

Hij is een echte “man van niks”
Zit in zijn land van niks
Maakt al zijn onnodige plannen voor
niemand
Maakt al zijn onnodige plannen voor
niemand
Maakt al zijn onnodige plannen voor
niemand

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam.
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.
Wij zingen: ‘Dit huis, een herberg onderweg'
1.
Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden.
Dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

2.
Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven.
Plaats tegen de neerslachtigheid
een pleister van barmhartigheid.
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3.
Dit huis, met liefde opgebouwd.
Dit gastenhuis voor jong en oud
ligt langs de weg als een oase.
Hier kan men putten nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconale wijkkas
2e Missionair werk
De band en allen: ‘Lef’ Karin Bloemen
Hij was jong en slim en had verstand van zaken
oogstte bijval op de beurs en in de kroeg
iedereen wist: deze jongen gaat het maken
het beste was voor hem niet goed genoeg
Maar steeds vaker werd ie bang en zwetend wakker
het gebral van vrienden ging hem tegen staan
op een mooie lentedag nam hij opgewekt ontslag
kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan
Refrein:
Iedere dag heb je opnieuw de keus:
ren je door of gooi je rigoureus
je bestaan overhoop
weg de onzin, het gejaag en het gedoe
heb je het lef dan is het nooit te laat
om te beseffen dat het zo niet gaat
reik niet naar de hemel, maar haal ‘m naar je toe
Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren
toen ze arts was dacht ze: ik word zangeres
ze schreef haar eigen lied een grote hit, dat werd het niet
maar voor haar was het een ongekend succes
Refrein:
Iedere dag heb je …….
In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger:
geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet
dan maar doodsbang om te falen
maar die top die zul je halen
tot je niet meer weet waar je het zoeken moet
Refrein:
Iedere dag heb je …….

6

Waarom zou je altijd op je tenen lopen ?
dat houdt niemand vol, geloof dat maar van mij
bal je vuisten niet, maar hou je handen open
kijk in plaats van steeds omhoog een keer opzij
Zending en zegen
Wij zingen: ‘Een land om van te dromen’

Refrein:
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen met tranen in hun ogen :
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!”
2.
Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein
3.
Zeg nooit: “God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier die ons bevrijdt.”
Zeg nooit: “Van een droom kan ik niet eten.”
Zeg nooit: “Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.”
Refrein
4.
Zeg nooit dat het godvergeten lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: “Stil maar, wacht op beet’re tijden.”
Zeg nooit: “Niemand kan de dood weerstaan.”
Refrein
couplet en refrein hebben dezelfde melodie
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******
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
koffie en limonade staat klaar.
Medewerkenden:
Voorganger: ds. Guus A.V. Fröberg.
Band: Je zal het maar in
En verder: Marchienus Siegers, Loes van Hutten.
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. NL18 INGB 0005 34 41 05
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
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 29 januari
Taizéviering
Koffiedrinken na afloop.
Tienerclub

19.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 30 januari
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09.00 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 31 januari
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
1e avond ‘Lijden’
Cantorij

14.30
19.00
20.00
20.30

Woensdag 1 februari
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

- 16.30 uur
- 20.00 uur
uur
- 22.00 uur
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Donderdag 2 februari
Meidenclub 8-10 jaar
Wijkkerkenraad
Glorious Touch
Vrijdag 3 februari
Messengers – repetitie
Provider Sirkelslag!
Zaterdag 4 februari
Oud papier Goudenregenstraat
Bethel Vrouwen Zingen
Concert BVZ
Zondag 5 februari
Dienst
Gespreksgroep Jonge Mensen
Bij één van de leden thuis

19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 uur

08.30 - 12.00 uur
13.30 uur
16.30 uur
10.00 uur
20.15 uur

Avonden over het ‘lijden’

De vraag ‘waarom?’ is van alle tijden en van alle culturen.
Telkens stellen we ons deze vraag: ‘waarom dit lijden? Waarom dit geweld in ons
lichaam, waarom dit geweld van mens tegen mens, van mensen tegen mensen,
waarom dit geweld in de natuur? Waarom dit geweld dat zoveel levens vraagt?
Waarom deze zinloosheid en willekeur?
Over deze indringende vraag, over het lijden hebben we als predikanten en kerkelijk
werkers van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen een vijftal avonden
georganiseerd. We nodigen u van harte uit om deze alle vijf te volgen.
1e AVOND DE BIJBEL EN HET LIJDEN - 31 januari
De serie over 'het lijden' begint op 31 januari met een avond over bijbelse visies op het
lijden. Uit zowel het Eerste als het Tweede Testament halen we wijzen van omgaan
met de grote vragen rond het lijden op. Hoe komt de waarom-vraag terug in de Bijbel?
Wat kunnen wij nu nog hebben aan de manier waarop in de Bijbel wordt gesproken
over ziekte, rampspoed, oorlogsleed en vooral: Gods betrokkenheid daarin? Of
overvragen we de Bijbel dan? We gaan er graag met u over in gesprek.
Ds. Erwin de Fouw en ds. Guus Fröberg verzorgen de avond. Hartelijk welkom op
dinsdag 31 januari om 20.00 uur in de Bethelkerk.
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op 5 februari a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze
maandelijkse actie. Dit keer willen we u vragen om een pak aardappelpuree in te
leveren.
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op
zondag, kunt u de rijst ook nog naleveren.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155
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