
Zondag 22 april 2018

Jubilate

psalm 66: 1,2b
‘Juicht voor God, gij ganse aarde.
Maakt zijn lof heerlijk. Halleluja.’

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Reuzenbeelden op Paaseiland

Voorganger    : ds. Guus A.V. Fröberg
Organist : 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   659

2.
Zingt met een juichende stem,
ademt weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

3.
Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

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    659

4.
Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

5.
Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

6.
daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
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Glorialied : 652

2.
Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt jubilate!

3.
Zing jubilate voor de Zoon,
dat hij de hemel heeft verlaten,
dat hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4.
Zing jubilate voor de Geest,
offert de vogel Geest uw adem,
dat hij uw hart met vuur geneest,
weest God indachtig, jubilate!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Genesis 6 : 1-8

Wij zingen (psalm)8
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3.
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4.
Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

6.
HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Lezing: Johannes 10 : 11-16

Wij zingen 23b

4.
De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Uitleg en verkondiging

5.
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.
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Wij zingen 981 

2.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

4.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

3.
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

5.
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

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 hemel 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 Eredienst en kerkmuziek

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.

Slotlied staande 993 
2.
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3.
't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4.
om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.

5.
Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

6. 
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen.
voor een oud gemis;

7.
kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zending en zegen

G.: gezongen amen

***

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten 
bij de koffie, thee of limonade. 



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

Maandag 23 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 24 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 25 april
Koffieochtend 10.00 -12.00 uur
Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 26 april  
Meidenclub 8-10 jaar  19.00 - 20.00 uur             
Glorious Touch     20.00 - 22.00 uur  

Vrijdag 27 april  
Messengers – repetitie   20.00  - 22.00 uur

Zaterdag 28 april
Sam’s kledingactie 09.00 - 12.00 uur

Zondag 29 april
Dienst 10.00 uur
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