
Orde van dienst voor de viering

van zondag 8 april 2018

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

      

              

voorganger : ds. Neely Kok
orgel : Guus Korpershoek

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 lied 217: 1, 2

2.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.

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 lied 217: 3, 4

3.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

(hierna gaan we zitten)

Inleiding op de viering

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 906: 1, 5 en 6

5.
Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,
adem van ons aardse leven.
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,
zee ik ga in U ten onder.
Ik in U, laat mij nu
vallen in den blinde,
U slechts zien en vinden.
 
6.
Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Presentatie Chiharu Shiota’s installatie 'Uncertain Journey' (Onzekere reis)

Schriftlezing : Johannes 20: 19-31 
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Wij zingen lied 374: 1 en 2

2.
Ogen, mond en handen raken U niet aan,
door ‘t gehoor slechts wordt Gij in ‘t geloof verstaan.
Wat Gij, Heer, gezegd hebt, neem ''k als waarheid aan;
nooit kan hoger waarheid naast dit woord bestaan.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen lied 559: 1,2,3,4

2.
Gij die al onze schuld
in uw vergeving draagt,
wees onze vrede, o
Jezus, voor eeuwig.

4.
Gij die ver voor ons uit
in deze wereld zijt,
zend ons met vrede_en brood,
Heer, tot de mensen.

3.
Gij die met levensbrood
door tijd en ruimte gaat,
geef alle dagen, o
Christus, dit brood ons.
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De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Israël
Salah Hammouri werkt voor de Palestijnse mensenrechten organisatie 

Addameer en doet onder meer onderzoek naar gevangenisomstandigheden in Israël. 
Hij werd op 23 augustus vorig jaar thuis, in het bezette Oost-Jeruzalem, opgepakt. 
Hij zit sindsdien in administratieve detentie. Dit betekent dat hij voor onbepaalde tijd 
zonder aanklacht of proces kan worden vastgehouden. Zijn detentie is in februari met 
weer vier maanden verlengd.

Wit Rusland
In april 2016 kwamen tientallen fietsers in Minsk bijeen voor een demonstratie. Ze 
eisten dat fietsers weer ongehinderd door de straten van de hoofdstad kunnen fietsen.
De oproerpolitie trad hard op. Paliyenka werd opgepakt omdat hij het jasje van een 
verkeersagent zou hebben gescheurd. In oktober kreeg hij een voorwaardelijke cel-
straf van twee jaar voor ‘geweld tegen een agent’ en het verspreiden van ‘pornografi-
sche materialen’. Absurde en verzonnen aanklachten. In april 2017 moest Paliyenka 
toch zijn straf uitzitten in de gevangenis.

Gelukkig ook weer goed nieuws:

Verenigde staten
Op vrijdag 19 februari – op zijn 69ste verjaardag – komt de Amerikaanse Albert 
Woodfox eindelijk vrij. Hij zat meer dan veertig jaar in eenzame opsluiting in een iso-
leercel in Louisiana. Hij werd zonder bewijs veroordeeld voor een moord waarvoor 
geen enkel bewijs is dat hij die heeft gepleegd. Tijdens Amnesty’s Schrijfmarathon op 
10 december werd massaal voor Woodfox geschreven.

Egypte
Op 25 maart komt de Egyptische tiener Mahmoud Hussein op borgtocht vrij, na meer 
dan twee jaar gevangenisstraf. Hij zat vast omdat hij een T-shirt droeg met de tekst 
‘Land zonder marteling’ en deelnam aan een vreedzame demonstratie. Hussein werd 
onder meer aangeklaagd voor lidmaatschap van een verboden organisatie en het bij-
wonen van een illegaal protest. Hij zegt te zijn gemarteld om hem een bekentenis af 
te dwingen. Hussein bedankte Amnesty International voor haar acties: ‘Dankzij jullie 
solidariteit ben ik nu vrij. Ik droom van een land zonder marteling. Toen jullie brieven 
aankwamen, voelde ik me sterk en veilig.’

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Heer, hoor ons!

stil gebed   

‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
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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

Na afloop van de dienst staat de bloemenpot bij de uitgang.

We zingen staande lied 423: 1,2,3

2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios
en Á Dieu!

3.
Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor alwie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios
en Á Dieu!

Zending samenspraak  (blz 1317 liedboek)
V: In ons hart en ons huis
G: DE ZEGEN VAN GOD
V: in ons komen en ons gaan
G: DE VREDE VAN GOD
V: in ons leven, op onze zoektocht
G: DE LIEFDE VAN GOD
V: bij het einde, nieuw begin
G: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN, AMEN ! 

Zegen

6



*** 
Na de dienst is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 8 april
Cantatedienst 17.00 uur

Maandag 9 april 
klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 10 april 
Ouderensoos, 14.30 - 16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jr./jongens 8-12 jr. 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 11 april
Bijbelleerhuis 10.30 – 12.00 uur
Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Moderamen 20.00 uur

Donderdag 12 april
Clubs :Meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 13 april
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 14 april
Oud paper inzameling Verploegh Chassé   08.30 – 12.00 uur

Zondag 15 april
Dienst 10.00 uur
Provider/tienerclub 19.00  - 20.30 uur

MEDEDELINGEN

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl

Volg ons op twitter @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 en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg,
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Cantatedienst

Bethelkerk Vlaardingen – 8 april 2018 - 17:00 uur

  Bleib bei uns, denn es will Abend werden
BWV 6

Johann Sebastian Bach

Cantate BWV 6 „Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten eind“. Een 
overbekende uitspraak, met meerdere interpretaties mogelijk. De woorden komen van
de twee Emmausgangers en zijn gericht aan een hun onbekende metgezel, die zich 
later aan hen openbaart als Jezus. De bron is het evangelie van Lucas voor tweede 
paasdag. Bach gebruikte dit thema in één van zijn mooiste cantates; BWV 6.

Voorganger: ds. Erwin de Fouw
 

medewerkenden:

Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam

West-Nederlands Bach Orkest

Annette Vermeulen – alt/mezzo

Arco Mandemaker – tenor

Andreas Goetze, – bas/bariton

Arjen Leistra -  orgel en orgelcontinuo

 Bas van Houte – muzikale leiding 
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