Zondag 26 maart 2017
Vierde zondag van de veertigdagentijd
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger
Organist

: Pastor Marja Griffioen
: Kees van den Berg

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

Bij de liturgische schikking ‘Meer dan genoeg’
Sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus liefde
die vooroordelen afbreekt.
Licht breekt door
de duisternis,
dat geeft kracht
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
De bloemen verwijzen naar de vijf broden en twee vissen en naar het getal van het
volk Israël: 7

1

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
Wij zingen staande Lied 910: 1 en 2

2.
Goddank, wij overdenken
‘t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.
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.
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Wij zingen lied 910:3
3.
Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.
(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

Wij zingen: ‘De zon komt op en geeft ons licht’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: 1 Samuel 16, 1-13
Wij zingen Lied 23: 1,2,4
1.
De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.

2.
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
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4.
De Heer is mijn Herder!
In ‘t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
Lezing: Johannes 9 : 1-13
Wij zingen Lied 534:1,2,3,4

2.
Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3.
Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4.
Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen Lied 552: 1,2 en 3
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2.
Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

3.
Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw Naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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
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Steun mensen in de knel.
Over drie 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 delen.
Vandaag vragen we uw aandacht voor het werk van de Pauluskerk in Rotterdam,
een diaconaal centrum voor mensen in de knel. Verslaafden, mensen zonder
papieren en daklozen kunnen hier terecht voor tijdelijke opvang. Mensen ontmoeten
elkaar, schuiven aan voor een maaltijd en maken gebruik van het spreekuur van de
predikant, arts of maatschappelijk werker. Doel van de Pauluskerk is om mensen in
de knel via praktische handvatten nieuw perspectief te bieden en hen te helpen weer
mee te draaien in de maatschappij.
Kerk in Actie steunt het werk van de Pauluskerk van harte. Zodat mensen in de knel
een dak boven hun hoofd hebben en kunnen bouwen aan hun toekomst. Voor € 7,-krijgt één persoon één week dagelijks een maaltijd in de Pauluskerk. Geeft u ook?
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
Slotlied staande Lied 978: 1,2,3,4

2.
Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3.
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
‘t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4.
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
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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.
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

Bij het avondgebed van 29 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.
Woensdagavond 29 maart:
“Lach” Laat de kinderen tot mij komen. De lach van kinderen in verhaaltjes en
gedichtjes. Carla van Ee en kinderen van de Jan Ligthartschool school zorgen ervoor.
Karin van Ee ondersteunt met muziek.
Op vrijdag 31 maart komt Annemieke Sterrenburg van 14.30 tot 16.00
knutselen met oud papier in de Bethelkerk.
Als u oude stripboeken, atlassen, kinderboeken, tijdschriften, etc.
meeneemt, dan gaat u naar huis met boekenleggers, doosjes, enveloppen
en labels. Deze keer ook doosjes van dun karton, bijvoorbeeld verpakkingen
van etenswaren om doosjes voor de paasbrunch te maken. Iedereen kan
meedoen. U bent van harte welkom (weer) mee te doen. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. Voor info kunt u terecht bij Marja Griffioen, tel 0182-581273
of email: pastor@ambachtoost.nl
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar redactie@ambachtoost.nl
Zondag 26 maart
Dienst
Tienerclub
Maandag 27 maart
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

10.00 uur
19:00 - 20:30 uur
09.00 - 12.30 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 28 maart
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 29 maart
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Avondgebed ‘Lach’

18.45 - 19.45 uur
19.30 uur

Donderdag 30 maart
Tafelgesprek
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

18.30 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 31 maart
Knutselen met oud papier
Messengers – repetitie

14.30 tot 16.00
20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 1 april
Oud papier Goudenregenstraat

08.30 - 12.00 uur

Zondag 2 april
Dienst
Taizéviering Lucaskerk
Provider

10.00 uur
19.00 uur
19.00 – 20.30 uur

Een voluit oecumenisch project
We komen in de Heilige Lucaskerk of Bethelkerk samen om met
elkaar de liederen van Taizé te zingen, te bidden en de stilte te
delen.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Vandaag zal er bij de uitgang van de kerk een extra collecte worden gehouden
voor noodhulp aan Afrika
U heeft ongetwijfeld gehoord en gelezen over de dreigende hongersnood die meer
dan 20 miljoen mensen in Afrika de komende 6 maanden bedreigt.
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Kerk in Actie wil aan de actie
‘Help slachtoffers Hongersnood’
die de samenwerkende hulporganisaties hebben opgezet, een bijdrage leveren van
1, 5 miljoen euro.
De opbrengst van deze extra collecte zal verdubbeld worden door de diaconie en
zwo-commissie en doorgestuurd naar Kerk in Actie.
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