Orde van dienst voor de viering
van zondag 10 september 2017
Wijkgemeente Ambacht-Oost
in de Bethelkerk
Startzondag

Voorganger
Organist
Cantorij o.l.v.

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

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

De kaarsen
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom / wij begroeten elkaar

1

Wij zingen ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (lied 216)
Cantorij couplet 2

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
‘Hier gaan wij zingend de wereld te buiten’
tekst K. Pannekoek; melodie J. Stappers
Cantorij 1 ; allen 2,3 en 4

2

2.
Hier worden mensen tot vrede genodigd,
muren bidden we omver.
Spelenderwijs de hemel op aarde,
een uur lang vrede die kan.

3.
Hier is reeds waar wat we buiten nog hoopten,
voorproef van wat komen zal.
Spelenderwijs de hemel op aarde,
een uur lang vreugde die kan.

4.
Hier vieren wij onze armoe te boven,
vrijheid, vrede, vreugde kan.
Spelenderwijs de hemel op aarde,
een uur lang meer dan er kan.
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

Gloria met cantorij ‘De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’
Tekst Sytze de Vries naar Carol Rose Ikeler;
melodie THE BARD OF ARMACH (Ierse volksmelodie)
Cantorij 1 en 2 ; allen 3 en 4

2.
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
En leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
Waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.
3.
De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
Die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.
4.
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
Wij weten ons door hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Voor de kinderen
Lezing: Lucas 19 : 1-10
Wij zingen met de cantorij ‘Er is geen plaats’ (186)
Allen (inclusief cantorij) melodie A; Cantorij melodie B
A:

B:
Daar zit die kleine tollenaar, daar zit hij,
hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien,
maar Jezus kijkt omhoog.
A:
Zacheüs, waarom schuil je weg.
Zo angstig als een muis?
Zacheüs kom vlug uit je boom
en breng mij in je huis.
B:
Zacheüs gaat met Jezus mee,
de mensen zijn verrast,
Zacheüs is een tollenaar,
en Jezus is zijn gast.
A:
Want Jezus, die de mensen kent,
Hij roept ze bij hun naam:
De ware Zoon van Abraham
laat niemand buiten staan!
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Overdenking ‘Over de drempel’
Wij zingen met de cantorij
‘Maak liefde waar, in geven en aanvaarden’
Tekst Sytze de Vries naar Michael Forster ;
melodie LONDONDERRY AIR (Ierse volksmelodie)
cantorij couplet 1 ; allen couplet 2 en 3

2.
3.
Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen, Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
als wapen dat de ander overspeelt.
de steun die helpt gevaren te trotseren,
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,
als moede die naar ons ware zelf toe leidt.
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde: God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.de open hand alleen als grond van ons bestaan.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
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Iran
De Iraanse mensenrechtenverdediger Omid Alishenas zit al ruim zes
maanden onterecht en onder erbarmelijke omstandigheden
vast. Omid Alishenas kreeg in hoger beroep zeven jaar celstraf
vanwege zijn inzet voor de mensenrechten. Zo voerde hij actie tegen
de doodstraf en schreef hij kritische berichten op Facebook.
Nigeria
Activist Maurice Fangnon uit Nigeria komt op voor sloppenwijkbewoners die uit hun
huizen worden gezet. De politie pakte hem in juli 2017 op in een poging hem het
zwijgen op te leggen. Er volgde een intimidatie door verzonnen aanklachten.
Ook gelukkig weer goed nieuws
Het afgelopen jaar hielp Amnesty om meer dan 650 mensen vrij te krijgen. Deze
mensen zaten onterecht vast, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Ook zorgden
we samen voor belangrijke wetswijzigingen in veertig landen. En hebben
we bijgedragen aan de veroordeling van oorlogsmisdadigers. In deze onzekere tijden
weten we één ding zeker: Verontwaardiging is niet genoeg. Verandering komt pas als
we samen actievoeren tegen onrecht.
Op 29 augustus werd Mudawi Ibrahim Adam (Sudan) samen met vijf andere
mensenrechtenverdedigers vrijgelaten. Hij werd vastgehouden op grond van zes
verzonnen aanklachten, waaronder ‘het ondermijnen van het grondrechtelijk systeem’.
Hiervoor kon hij de doodstraf of een levenslange celstraf krijgen. Alle aanklachten zijn
inmiddels ingetrokken.
Dankgebed en voorbeden telkens besloten 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
2e
Protestantse Gemeente te Vlaardingen
(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)
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Wij zingen staande ‘Ga met God ...’ (416)
Cantorij 1; allen 2, 3 en 4

2.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zending en zegen
G.: gezongen amen
Extra uitgangscollecte voor Bangladesh
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade,
en staan de stands van de wereldwinkel en van Amnesty er.
MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld of facebook BethelkerkVld/
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Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL 18 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, Vlaardingen
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 e-mail cobieplantinga@ambachtoost.nl
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 10 september
Provider/tienerclub
Gespreksgroep Jonge mensen
Info: Peter van Rijn

19:00 - 20:30 uur
20.15 uur

Maandag 11 september
Klussen in en om de kerk
Clubs: jongens 8-12 jaar

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

Dinsdag 12 september
Ouderensoos
Clubs: Meisjes 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16:30 uur
19:00 - 20:00 uur
20:30

Woensdag 13 september
Clubs: Gemengd 6-8 jaar

18:45 - 19:45 uur

Donderdag 14 september
Clubs: Meisjes 8-10 jaar

19:00 - 20:00 uur

Vrijdag 15 september
Repetitie Messengers

20:00 uur

Zondag 17 september
Dienst

10.00 uur
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