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Voorganger
Organist

: ds. Guus A.V. Fröberg
: Kees van den Berg

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
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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Wij zingen staande 326

2.
Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

3.
Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

4.
Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!
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 hande
Groet:
V.: De Heer zij met u
g.
ook met u zij de Heer.
Wij zingen 326
5.
Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

6.
O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

(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 415

2.
In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
‘Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Exodus 20
vertaling Marc-Alain Ouaknin
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Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
1.
Ik ben de Eeuwige je God, die je heeft uitgeleid uit het land Egypte, uit een huis
van slavernij.
2.
Je zult geen ander goden hebben buiten Mij.
Je zult voor jezelf geen afgodsbeeld maken, noch een afbeelding van wat boven
in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde is, of in de wateren onder de
aarde.
Je zult je daarvoor niet terneerwerpen; je zult niet aanbidden, want ik, de
Eeuwige je God, ik ben een jaloerse God, ik verhaal de misdaad van de vaderen
op de kinderen tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij mishagen en
ik spreid mijn lankmoedigheid uit tot in het duizendste geslacht over hen die mij
liefhebben en die mijn geboden houden.
3.
Je zult de naam van de Eeuwige je God niet voor niets aanroepen, want de
Eeuwige laat niet ongestraft die Zijn naam voor niets aanroept.
4.
Herinner je de sjabbatdag om deze te heiligen. Gedurende zes dagen zul je
werken en je met al je zaken bezighouden, maar de zevende dag is de rustdag
van de Eeuwige je God - je zult dan geen enkel werk doen, jij noch je zoon of je
dochter, je slaaf, je slavin, je vee, noch de vreemdeling die zich binnen je muren
bevindt.
Want in zes dagen heeft de Eeuwige de hemel, de aarde, de zee en alles wat zij
bevatten, gemaakt, en Hij heeft gerust op de zevende dag. Daarom heeft de
Eeuwige de zevende dag gezegend en hem geheiligd.
5.
Eer je vader en je moeder, opdat je dagen verlengd zullen worden op de aarde die
de Eeuwige je God je geeft.
6.
Je zult niet doden.
7.
Je zult geen overspel plegen.
8.
Je zult niet stelen.
9.
Je zult geen valse getuigenis afleggen tegen je naaste.
10. Je zult het huis van je naaste niet begeren.
Je zult de vrouw van je naaste niet begeren, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch
zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van je naaste is.
Wij zingen 316
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2.
Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?

3.
Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.

Lezing: Matteüs 22:34-40
Wij zingen 316
4.
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
Uitleg en verkondiging
Wij zingen 317

2.
Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3.
Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

5

China
Activist Huang Qi werd eind november 2016 opgepakt omdat hij
staatsgeheimen zou hebben gelekt. In de gevangenis werd hij gemarteld
door agenten. Huang Qi is de oprichter van een website die bericht over
mensenrechtenschendingen en demonstraties. Eind juli mocht zijn
advocaat hem voor het eerst bezoeken. Qi vertelde hem dat agenten
hem twintig dagen lang dwongen vier uur aaneengesloten te staan. Ook wordt hij vaak
verhoord door zo’n veertig agenten die hem tijdens het verhoor allerlei beledigen
toewerpen.
Saudi Arabië
Veertien Sjiitische moslimmannen kregen na een oneerlijk massaproces de doodstraf.
Ze kunnen elk moment worden geëxecuteerd. De mannen vertelden de rechter dat ze
waren gemarteld om een bekentenis te krijgen. Ze werden geslagen en gedwongen
lange tijd rechtop tegen een muur te staan. De bekentenissen werden toegelaten als
bewijs in hun rechtszaak. Ook hadden ze niet allemaal toegang tot een advocaat.
Gelukkig ook weer goed nieuws:
Indonesië
Op 17 augustus kwam Yusman Telaumbanua vrij uit de Gunung Sitoli-gevangenis in
Noord-Sumatra. De Indonesiër was 16 jaar toen de politie hem in 2012 oppakte voor
de moord op drie mannen. Yusman kreeg geen eerlijk proces. Hij werd door de politie
verhoord in een taal die hij niet spreekt en er was geen advocaat bij het gesprek. Naar
eigen zeggen werd hij dagelijks door agenten geschopt en geslagen.
Israël/Palestina
De 25-jarige Palestijnse circusartiest Mohammad Faisal Abu Sakha is eindelijk
vrijgelaten uit administratieve detentie in Israël. Hij werd bijna twee jaar vastgehouden
zonder aanklacht of proces. Het is goed nieuws dat Abu Sakha weer vrij is, maar hij
had nooit zo lang vastgehouden mogen worden.

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.
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Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e
Diaconie
2e
Kerk en Israël
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
Slotlied staande 119a

2.
Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

3.
Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven Gij hebt het zoet gemaakt.

4.
God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!
Zending en Zegen
G.: gezongen amen
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***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade
en zijn Amnesty en de wereldwinkel er met hun stands
en
verkopen Ellen en Kees Haas weer
Jam(pruimen-, druiven-, bramen- enz.)
van het afgelopen seizoen.
De opbrengst gaat naar zuster Celine
voor haar kinderen in de sloppenwijk van Nairobi.
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
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 1 oktober
Provider/tienerclub
Taizégebed

19:00 - 20:30 uur
19.00 uur

Maandag 2 oktober
Klussen in en om de kerk
Clubs: jongens 8-12 jaar

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

Dinsdag 3 oktober
Ouderensoos
pannenkoeken eten in Maasland
Clubs: Meisjes 10-12 jaar
Cantorij

12.30- 15.00 uur
19:00 - 20:00 uur
20:30

Woensdag 4 oktober
Bijbelleerhuis
Clubs: Gemengd 6-8 jaar

10.30 uur
18:45 - 19:45 uur
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Donderdag 5 oktober
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
Vrijdag 6 oktober
Repetitie Messengers
Zaterdag 7 oktober
Oud papier Goudenregenstraat

19:00 - 20:00 uur
20:00 uur
08.30 - 12.00 uur

Zondag 8 oktober
Dienst
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