Zondag 12 maart 2017
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger
Organist

: ds. Guus A.V. Fröberg
: Guus Korpershoek

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Bij de liturgische schikking
In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods
liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de
Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg
gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de
scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.

1

2e zondag 12 maart
Sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht
dat er zomaar soms even kan zijn.
Herinnering die blijft
en vreugde geeft.
Sta in die kracht.
Op de 2e zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. God belooft
Mozes de stenen platen met leefregels.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is een bijzondere
ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.
In de schikking zien we een witte amaryllis als beeld daarvan.
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
Wij zingen staande 536

2.
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3.
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
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4.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
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.
(hierna gaan we zitten)
Wij zingen (psalm)25
2.
HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
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

Wij zingen: ‘De zon komt op en geeft ons licht’
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Exodus 24: 12-18
Wij zingen 316

Lezing: Matteüs 17: 1-13
Wij zingen 852

2.
U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

3.
een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, o Heer die bij mij zijt,
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4.
ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.
Uitleg en verkondiging ‘Huisje boompje, beestje’
Wij zingen 544

2.
Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

3.
De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.

4.
Zij moeten met Hem lijden
en met Hem levend zijn
tot aan de laatste tijden
dan staan zij in zijn tuin
en heffen op hun hoofd
als bloemen en als doden
die uit de bodem komen
en 't licht zien ongedoofd.

5.
Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht.
Zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

5

DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons
Stil gebed
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
KerkInActie/Wereldiakonaat
Steun gezinnen in Guatemala
Over 5 weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil hoe krachtig
Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de
sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart
volgen, in makkelijke en moeilijke omstandigheden. Vandaag staat de
40dagentijd in het teken van accepteren.
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost
met geweld. Red Paz, partner van Kerk in Actie, geeft cursussen aan mensen
om te zoeken naar vreedzame oplossingen voor conflictsituaties binnen
gezinnen, gemeenschappen en kerken.
Tijdens de diverse cursussen speelt de Bijbel een belangrijke rol. Dankzij de
cursussen zijn de mensen in staat om conflicten in de samenleving en de
oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Voor € 94,-kan iemand een training conflict oplossen volgen.
Vandaag vragen we uw steun voor vrouwen en mannen in Guatemala die zich
inzetten voor een vreedzame samenleving. Geeft u ook?
2e

Protestantse Gemeente te Vlaardingen
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande 753

2.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt ons
van dat zalig land.

3.
Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

4.
Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5.
Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6.
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade
MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook
Wijkkas (koffie, drukwerk):IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: ING 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.
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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
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 12 maart
Tienerclub

19:00 - 20:30 uur

Maandag 13 maart
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09:00 - 12:30 uur
19:15 - 20:15 uur

Dinsdag 14 maart
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14:30 - 16.30 uur
19:00 - 20:00 uur
20:30 - 22:00 uur

Woensdag 15 maart
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
3e Avondgebed
Donderdag 16 maart
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

18:45 - 19:45 uur
19:30 uur
19:00 - 20:00 uur
20:00 uur

Vrijdag 17 maart
Messengers – repetitie

20:00 - 22:00 uur

Zaterdag 18 maart
NOKKIE beurs
Locatie: De Windwijzer
Zaterdagmiddagontmoeting

09:00 - 12:00 uur
16.00- 17.30 uur

Zondag 19 maart
Bethel Bijzonder dienst

10:00 uur

Bij het avondgebed van 15 maart
Zeven maal een avondgebed in de veertigdagentijd
Iedere woensdag een half uur. Aanvang 19.30 uur.
Woorden, poëzie, beelden, stiltes en muzikale momenten.
Zeven vormen van leven: 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder'.
Ramses Shaffy zong erover, wij staan erbij stil.
Op 15 maart is het thema “Huil”. Woorden: Ym de Rover en Ellen Haas, zang en
orgel: Cora de Koning en Guus Korpershoek.
Bij de uitgang staat de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten van KerkinActie in de
veertigdagentijd. (Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten).
Van harte aanbevolen.
Assistentie gevraagd op maandagmorgen!
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De schoonmaakgroep op maandagmorgen is dringend op zoek naar een of meerdere
extra krachten, omdat een aantal trouwe medewerkers door hun leeftijd het wat
rustiger aan wil doen. Met name handen om te helpen met het wekelijks schoonhouden
van de toiletten en een deel van de ramen zijn dringend nodig.
Wie heeft er zin om maandagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur zich een uurtje te
voegen bij de klussengroep die ook de tuin en het klein onderhoud voor zijn rekening
neemt in de Bethelkerk. Weet je zeer welkom!! (Om 09.00 uur en om 10.30 uur is er
koffie).
Arie Westerdijk
Kees Sterrenburg
Klusgroep Bethelkerk
repro@ambachtoost.nl
Vraag van de kindernevendienstleiding
Wie haalt het pak van Rainbow de Duif op dat we op paasmorgen gebruiken in de
dienst?
Wie haalt het pak in Utrecht op het landelijk dienstcentrum van de P.K.N. op vóór 16
april?
Het adres van het kantoor van de landelijke kerk is Jospeh Haydnlaan 2a in Utrecht.
Een andere mogelijkheid is een pak op te halen na één concert georganiseerd vanuit
het jeugdwerk van de landelijke kerk.
Het concert van 1 april in Sliedrecht is in de Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat 6 en
op 15 april is het pak dus in Arnemuiden, Kerklaan 4.
Hierover kan contact worden opgenomen worden met Julia Schoonhoven van de
landelijke kerk is 06-53109056.
Graag een enthousiaste reactie naar Willy van Bree:
lbree@chello.nl - 010 4744636.
Zaterdagmiddagontmoeting
Een duurzaam kerkgebouw, kan dat dan?
Duurzaamheid is meer dan een modewoord. Kerkgebouwen zijn energieverslinders.
Dat moet en kan anders en beter. Kees Sterrenburg en Jaap Beekman gaan u laten
zien wat de mogelijkheden zijn om de Bethelkerk meer milieuvriendelijk te maken. Ze
zullen vertellen over wat er tot nu toe op dat gebied al is gerealiseerd.
Mis het niet: zaterdagmiddag 18 maart 16.00- 17.30 uur
Nieuw: Nieuwsbrief van de Windwijzer
Sinds korte tijd verstuurt De Windwijzer iedere twee weken een eigen nieuwsbrief. Al
400 mensen ontvangen op deze wijze per mail een actueel activiteiten overzicht. U
bent met de nieuwsbrief altijd up-to-date en het herinnert u tijdig aan diverse fraaie
lezingen, films of andersoortige bijeenkomsten die in De Windwijzer plaatsvinden.
Indien u deze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich ‘abonneren’ via de website van de
Windwijzer www.dewindwijzer.nl of door een mailtje te sturen aan
nieuwsbrief@dewindwijzer.nl.
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