Orde van dienst voor de viering
van zondag 26 november 2017
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorgangers

: ds. Guus A.V. Fröberg
: pastor Marja Griffioen-Verweij
: Guus Korpershoek
o.l.v. Ed Saarloos
: Nelleke Slootweg

Organist
Cantorij
Lector
1

Liturgische schikking
Waakzaam zijn
In het licht van uw licht
zien wij licht
en komen wij u op het spoor.
In verbondenheid
en waakzaamheid
blijft Uw levenslicht
brandend.
Vol verwachting.
Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze meisjes en vijf dwaze
meisjes, ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra
olie....Wees waakzaam.

Orgelspel
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
We gaan staan.
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Wij zingen 754

2 God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.
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Bemoediging
Voorganger
gemeente
Voorganger
gemeente

:
:
:
:

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:
Voorganger
gemeente

: De Heer zij met u
: ook met u zij de Heer.

Wij zingen 754
3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.
(hierna gaan we zitten)

Kyriëgebed
We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons!
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Glorialied met de cantorij ‘Hoog geroemd in vele talen’
tekst Sytze de Vries (wijze ‘Liefde eenmaal uitgesproken’)
Cantorij vers 1 eerste twee coupletten; Allen vers 2 en 3

Nooit zal jij tot puin vervallen,
want, op vaste rots gebouwd,
waakt de liefde op jouw wallen
die de vijand buiten houdt.
2 Zie het levend water stromen
uit de bron waar liefde is;
laat wie dorst heeft tot jou komen,
want jij schenkt ons lafenis.
Wie verflauwt nog, als de liefde
daar zo overvloedig is?
Liefde is als levend water,
onuitputtelijk en fris!
3 Ook ik sta daar ingeschreven,
ben ik in Sion kind aan huis;
in de waan van hier en heden
zie ik enkel daar mijn thuis.
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Soms benijd, vaak onbegrepen,
in de wereld onbemind,
weet ik dat in jouw geheimen
zich mijn ware schat bevindt.

Dienst van het Woord
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Jesaja 65 : 17-23
Wij zingen met de cantorij 763
Cantorij vers 1 en 3 ; allen vers 2, 4 en 5

2 Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.
3 En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.
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4 De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.
5 Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.
Lezing: Matteüs 25 : 1-13
Wij zingen met de cantorij : 751
Cantorij vers 1 en 2 ; allen vers 3, 4 en 5

2 Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.
3 Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?
4 Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?
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5 De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil.
Zalig, die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen ‘Nu is het licht ontboden’
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2. Nog kan het duister duren,
het licht blijft toegezegd!
Want in de zwaarste uren
is onze nacht weerlegd:
is Christus niet de vlam
die door het duister kwam,
ons aangestoken heeft
met vuur dat eeuwig leeft?
3. Nooit zal die vlam nog doven
dank zij die ene mens
die alle nacht te boven
geloofd heeft, onbegrensd.
Hij is het eerste licht,
dat ons de dag bericht,
de zon die schijnen gaat,
de glans van Gods gelaat!
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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Dienst van het gedenken
Inleiding
Het noemen van de namen van de overledenen
en het aansteken van de lichten:

Petronella Helena Schilder-van Rossen

Geboren
21-03-1942

Overleden
27-11-2016

Thom Veenema

14-09-1924

04-12-2016

Ingrid van Luijn-Stormorken

30-12-1933

05-12-2016

Maria Maartje Post

07-12-1928

08-12-2016

Adriaan Jumelet

25-07-1926

24-12-2016

Cornelia Jacoba van der Kooij-Boer

27-11-1943

25-12-2016

Jan de Jong

14-07-1936

12-01-2017

Ger Salomons-van Papeveld

19-06-1923

18-01-2017

Dirk Bos

12-11-1933

28-01-2017

Dirkje Bos-Verboon

05-10-1932

06-02-2017

Hendrika Verboon

06-06-1928

11-02-2017

Dirk de Bruijn

15-08-1924

18-02-2017

Klasina Bezemer-van de Meij

03-04-1923

24-03-2017

Johanna van Keulen

11-04-1933

16-05-2017

en
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Wij zingen met de cantorij: 730

11

Het noemen van de namen van de overledenen
en het aansteken van de lichten:
Neeltje van der Veen-Pols

Geboren
08-02-1925

Overleden
28-05-2017

Maria Hendrika Keizerwaard-van Buren

07-03-1926

17-06-2017

Willem Smaal

08-01-1924

29-06-2017

Everdina Johanna Weij-te Pas

12-12-1925

11-07-2017

Pieter Spruit

21-02-1915

12-07-2017

Hendrika van de Peppel-de Graaf

25-01-1928

22-07-2017

Johanna Voogt-Bot

12-08-1926

03-08-2017

Adriana Maria van der Kooij-Bruin

05-09-1933

25-08-2017

Arie Hoogenboezem

22-12-1928

09-10-2017

Clara Cornelia van Wijk-van der Kooij

04-07-1923

17-10-2017

Jacoba Geertje de Vries-Spuijbroek

24-12-1923

18-11-2017

Helena Catharina Faas–Brouwer

07-08-1931

19-11-2017

Wij zingen met de cantorij: 730
2 Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaalgheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.
3 Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.
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We steken één kaars aan voor hen die door familie of op een
andere manier met onze wijkgemeente verbonden zijn en
noemen hun namen:
Deze kaars brandt ook voor degenen die hier niet genoemd zijn,
maar een ieder van ons persoonlijk in zijn of haar hart draagt.
En ook voor degenen die in het afgelopen jaar, waar ook ter
wereld slachtoffer zijn geworden van zinloos geweld, oorlog,
honger of natuurgeweld.
Wij zingen met de cantorij 951
Cantorij vers 1 ; allen vers 2 en 3.

2 Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert,
dat onze diepste duisternis trotseert,
waak over mij, wanneer de dood mij wenkt,
spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.
3 Liefelijk licht, brand als een stille wacht,
want in Uw stralen vind ik nog mijn kracht,
doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht.
Na de dienst is er voor allen die dit wensen gelegenheid
om een lichtje ter gedachtenis aan te steken.
13

De dienst van gebeden en gaven
Dankgebed en voorbeden, telkens afgesloten met:
Voorganger
Allen

: Dat bidden wij in uw Naam.
: 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 Solidaridad
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
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We zingen met de cantorij
‘Wanneer een mist herkenning laat vervagen'
tekst Sytze de Vries, melodie van Finlandia (J. Sibelius 1865-1957).
Cantorij vers 1 ; allen vers 2 en 3.

2 Zo veel breekt stuk, de krachten gaan verloren.
De hand die steeds zo bezig was, valt stil.
Laat toch wie oud zijn, in geloof voltooien
hun aardse taak, gehoorzaam aan uw wil.
Verval doet pijn, maar schenk ons het vertrouwen
dat Gij ons draagt, uw eigen hand ons tilt.
3 Dankzij uw Geest gaat goedheid niet verloren.
In wat geweest is vangt uw toekomst aan.
De blijdschap blijft, van hemels licht doordrongen;
wat waarde heeft wordt nooit teniet gedaan.
Hoe is geleefd, maar ook hoe is geleden,
het blijft voor U voorbij de dood bestaan.
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(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden
opgehaald)

Zending en zegen
Allen: gezongen ‘amen’
Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken.
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Mededelingen
Website Ambacht-Oost:

www.ambachtoost.nl

Volg ons op twitter:

@BethelkerkVld

Facebook:

@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
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.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE
VOEDSELBANK
Op zondag 3 december a.s. staan er bij de
ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze
maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om
blikken kippensoep in te leveren.
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u
het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.
Hartelijk dank voor de medewerking
Jos van den Boogert
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar ds. Guus A.V. Fröberg:
redactie@ambachtoost.nl
Zondag 26 november
Provider/tienerclub
Taizégebed, Lucaskerk
Maandag 27 november
Klussen in en om de kerk
Dinsdag 28 november
Ouderensoos,
Clubs:
meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr
Cantorij
Woensdag 29 november
Clubs: Gemengd 6-8 jaar
Wijkkerkenraad
Donderdag 30 november
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
Basiscatechese
Woede en Vergeving 3e avond
Repetitie Glorious Touch
Vrijdag 1 december
Repetitie kinderkoor
Repetitie kinderkerstspel
Repetitie Messengers
Zondag 2 december
Dienst
Cantatedienst
Provider/tienerclub

19:00 - 20:30 uur
19.00 uur
09:00 - 12:30 uur
14.30 - 16.30 uur
19:00 - 20:00 uur
20:30 uur
18:45 - 19:45 uur
20.00 uur
19:00 - 20:00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
15.45 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur
20:00 uur
10.00 uur
17.00 uur
19:00 - 20:30 uur
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