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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 215

2.
Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

7.
Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven iedre dag
als ons gebed U loven 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.

(hierna gaan we zitten)

Wij zingen 67
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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

Glorialied 304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houd Hem in ere.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Efeziërs 4: 22-32
Wij zingen 834
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2.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Lezing: Matteüs 9 : 1-8
Wij zingen 534

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 'God die ons ooit bevrijdde'
(tekst Sytze de Vries ; melodie gezang 391/lied 246b)
1.
God, die ons ooit bevrijdde,
wil ons ook verder leiden
en ga ons lichtend voor!
Zijn wij uw trouw indachtig
of blijven wij onmachtig
verzanden in ons eigen spoor?

2.
Uw goedheid is gebleven:
tot vrijuit samen leven
zijn wij nog steeds gedacht.
Die weldaad te gedenken
is ook haar verder schenken
waar recht vandaag weer wordt verkracht.
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3.
Een huis voor de ontheemde,
een haven voor een vreemde,
een veilig toevluchtsoord,
dat wij die vrijplaats bouwen
en zo op U vertrouwen
aan wie de toekomst toebehoort.

4.
Hoor van de aarde schreeuwen
het bloed van al die eeuwen,
dat U zo kostbaar is.
Die alle wraak beteugelt,
neem dan onder uw vleugels
wie zoek raakt in de wildernis.

5.
En wees omlaag gebeden,
jij gouden stad van vrede,
waar ieder veilig is.
Jeruzalem, wij dromen
van jou als onderkomen
waar elk de ander heilig is.
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
Diaconie
e
2
Wijkkas
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande 408

2.
Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

3.
Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

4.
Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

5.
Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

6.
Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.
Zending en Zegen
G.: gezongen amen

***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade.
Na de dienst wordt de folder ‘Startschot’
van de Raad van de geldwerving uitgedeeld.
Dit is het startschot naar
de actie kerkbalans 2018 toe.

Tip voor de middagwandeling
tussen de twee diensten op deze zondag
Enveloppen rondbrengen voor de diaconie.
Ze liggen voor u klaar bij de uitgang.
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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 22 oktober
Cantatedienst
Provider/tienerclub

17.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 23 oktober
Klussen in en om de kerk
Clubs: jongens 8-12 jaar
Avond: Woede en Vergeving
Rehobothkerk

09.00 - 12.30 uur
19.15 - 20.15 uur
20.00 uur

Dinsdag 24 oktober
Ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr.
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur

Woensdag 25 oktober
Clubs: Gemengd 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Donderdag 26 oktober
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
Advent- en kerstplatform

19:00 - 20:00 uur
20.00 uur

Vrijdag 27 oktober
Repetitie Messengers

20:00 uur

Zondag 29 oktober
Dienst
Cobie van de Vlies
over haar expositie ‘Klankkleur’

10.00 uur
±11.30 uur
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‘Woede en vergeving’
Ook dit jaar wordt een gezamenlijk programma aangeboden.
Het thema is dit jaar ‘Woede en vergeving’ naar aanleiding van het boek ‘Woede en
Vergeving’ van de denker Martha Nussbaum. Dit thema zal op verschillende manieren
en vanuit verschillende gezichtspunten uitgediept worden door het team van kerkelijk
werkers en predikanten.
Veel mensen lopen in onze samenleving rond met een gevoel van onmacht en
onbehagen over alles wat mis gaat tussen mensen, zowel in de eigen omgeving als in
de wijdere wereld, waar oorlog en (terreur)geweld de spanningen tussen volken en
bevolkingsgroepen vergroten. Niet zelden wordt daarbij ook woede gevoeld. Is woede
louter negatief en kan zij allee maar tot erger leiden? Of is onze woede over
bijvoorbeeld onrecht en het kwaad ook op een zinvolle wijze in te zetten? En wat
hebben wij vanuit het christelijk geloof in handen gekregen om niet in woede te blijven
steken? Wat is er nodig om tot vergeving te kome
Avond
Mag je boos zijn van God?
Woede en vergeving in de Bijbel en de theologie
Datum: maandag 23 oktober 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Rehobothkerk
Inleiders: Guus Fröberg en Erwin de Fouw

Hervormingsdag
500 jaar geleden was het 31 oktober 1517. Deze dag staat in het teken van Maarten
Luther die op 31 oktober zijn 95 stellingen tegen misstanden in de Rooms-Katholieke
Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de Reformatie;
een breuk met de kerk van Rome.
De laatste decennia zijn veel bruggen geslagen tussen de voormalige tegenstanders.
Toch is de breuk nog steeds niet hersteld. We hebben nog een lange weg te gaan,
maar hopelijk geen 500 jaar tot we weer herenigd zijn.
We willen deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom is er om 19.30 uur een avondgebed in de Bethelkerk.
Voorgangers ds. Erwin de Fouw en ds. Guus Fröberg
31 oktober!
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