Zondag 17 september 2017
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

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.
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De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom
Wij zingen staande 146a

2
Hoe goed is 't hun die bouwen
op Isrels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

3
Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.
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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.
Wij zingen 146a
6 Hij is het licht der blinden,
der zwakken steun en staf.
Die zich in rouw bevinden,
neemt Hij de droefheid af.
Maar allen die Hem haten,
hun wegen maakt Hij krom;
wat zij in trots bezaten,
keert Hij in gramschap om.

7 Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van uw licht.

(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 713

3 Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: 2 Koningen 17: 24; 29-34
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Wij zingen 419

2. Wonen overal nergens thuis,
handel en wandel en huis na huis.
Loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan,
mensen veel geluk.
3. Wonen overal nergens thuis,
aarde mijn hemel, mijn vadershuis.
Stijgende sterren, de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan,
mensen veel geluk.

Lezing: Lucas 17 : 11-19
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Wij zingen (tweemaal) ‘Ik zal U verhogen”

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen 995

2 O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood,
doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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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
2e

Diaconie
Vredeswerk
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande 1008

2
Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3
Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindlijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade.
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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 17 september
Provider/tienerclub
Maandag 18 september
Klussen in en om de kerk
Clubs: jongens 8-12 jaar
Dinsdag 19 september
Ouderensoos
Clubs: Meisjes 10-12 jaar
Cantorij
Woensdag 20 september
Clubs: Gemengd 6-8 jaar
Donderdag 21 september
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
Vrijdag 22 september
Repetitie Messengers
Zondag 24 september
Vredeszondag
Oecumenische Dienst
Walk of Peace

19:00 - 20:30 uur
09:00 - 12:30 uur
19:15 - 20:15 uur
14.30 - 16:30 uur
19:00 - 20:00 uur
20:30
18:45 - 19:45 uur
19:00 - 20:00 uur
20:00 uur
10.00 uur
13.00-16.00 uur
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Vredesweek 2017
De Kracht van Verbeelding
Dagelijks tot 3 oktober De Windwijzer
Expositie Mosab Anzo (Syrië). Mosab Anzo is een uit Aleppo
gevluchte beeldend kunstenaar
Zondag 17 september, 13.00 uur De Windwijzer
Zin op Zondag In gesprek met de Eritrese Koptische kerk over de
bron en inspiratie van waaruit we leven, Om 13.00 uur wordt er
begonnen met een maaltijd (opgave via: info@dewindwijzer.nl
Tot 15.00 uur.
Maandag 18 september, 09.30 uur Kade 40
Workshops voor leerlingen van het Geuzencollege en VOS-ISK. De
workshops worden door diverse kunstenaars gegeven Tot 11.30
uur.
Scholen van het basisonderwijs hebben informatie gekregen over
de activiteiten in de Vredesweek en de lesbrief van PAX. Ook kan de
leskist VREDE van Platform Ander Vlaardingen gebruikt worden.
Woensdag 20 september, 15.00 uur en 20.30 uur De
Harmonie
‘SOS Earth – 99% weerbaar’ Theatergroep SPACE met een
interactieve muzikale theater- documentaire; aardse
vluchtverhalen bekeken vanaf Mars.
Prijsinformatie: De
Harmonie- normaal: € 16,00.
Voor speciale groepen: Gereduceerde prijs bij aanmelding via
ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl
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Donderdag 21 september, Internationaal Dag van de Vrede, 13.00
uur Liesveld
Street Art Jonge Vlaardingse kunstenaars werken vanuit Kracht
van Verbeelding in het winkelcentrum. Tekenen – schilderen –
muziek – zang en toneel. Tot 16.00 uur.
Donderdag 21 september, Internationaal Dag van de Vrede, 20.00
uur De Windwijzer
Vredesweekconcert Dirar Kalash en Gertjan Adema laten de
verbeelding spreken met hun eigenzinnige instrumenten: de ud en
de gitaar. Speciaal voor de vredesweek kan het publiek ook
luisteren naar muziek over geweld en geweldloosheid. Toegang: €
5,00.
Reserveren mogelijk via: info@dewindwijzer.nl
Vrijdag 22 september, 13.00 uur Kade 40
Presentatie van gemaakte stukken en opdrachten bij workshops
“Kracht van Verbeelding” en tijdens lessen Vrede van Platform
Ander Vlaardingen en Kade 40.
Zondag 24 september, 10.00 uur Bethelkerk
Oecumenische vredesviering
voorgangers : pastor Kees Koeleman en ds. Guus A.V. Fröberg
m.m.v. koor ‘The Balance’ en organist Guus Korpershoek
Zondag 24 september, vanaf 12.00 uur - 13.00 uur Holiërhoek
Lunch en Walk of Peace Deelname aan lunch doorgeven voor 21
september via ambassadestadvanvrede@kpn.com Voor de lunch
wordt een kleine reële bijdrage gevraagd.
13.00-16.00 uur

Werkgroep Vredesweek Vlaardingen
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