
Zondag 25 februari 2018

Tweede zondag veertigdagentijd

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Berg Tabor

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.

Bij de liturgische schikking:

2e zondag Zorgen voor elkaar
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Maar daarbij is hij niet alleen. God 
zorgt voor hem. Jezus zorgt voor mensen die hij tegenkomt en zo laat hij zien hoe mensen 
voor elkaar kunnen zorgen. 
We zien elke week een schikking met 2 agavebladen. De woestijn verandert steeds meer in
een tuin. Het koninkrijk van God komt nabij

Een stem uit de hemel                                    Ik praat met je

Ervaring van licht
vasthouden.
Woord doorgeven,
in gesprek blijven.
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Jezus nam Petrus, Jacobus en Johannes mee een hoge berg op. Mozes en Elia verschenen 
en spraken met Jezus. 

We zien de 2 agavebladeren als een berg, waartussen witte  bloemen.

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom

Wij zingen staande  217

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

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.

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

(hierna gaan we zitten)
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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 ‘O God en Heer almachtig’

2.
De wereld gaat te gronde,
gedenk uw mens, o God,
en red ons van de zonde
en red ons van de dood!

3.
Zij die naar vrede vragen
zijn nauwelijks in tel,
behoed hun levensdagen,
o God van Israël!

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

waarna we zingen ‘Wij gaan met hem op weg’
Lied voor de veertigdagentijd bij het Kind en Zondag Project geschreven door 
Ds. Cort van der Linden.
Melodie Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: We lezen 1 Koningen 19 : 1-18

Wij zingen ‘U woont niet in een storm’
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Lezing: Marcus 9 : 2-10

Wij zingen

 

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen 545

2.
Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

3.
Daarom spreken zij met Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jerusalem
in de volheid van de tijden.
Halleluja.

4.
Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.

5.
Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.

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 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 Protestantse Gemeente te Vlaardingen

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

Slotlied staande  543
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2.
Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

5.
Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht.
Zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.

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

Zondag 25 februari
Provider/tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Maandag 26 februari
klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 27 februari 
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 28 februari
Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur
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Donderdag 1 maart
Clubs: Meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 2 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 3 maart
Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 4 maart
Dienst 10.00 uur
Provider/tienerclub 19.00  - 20.30 uur

Avondgebeden in de veertigdagentijd

‘Hier is een stad gebouwd’, rode draad voor de avondgebeden dit jaar.

Op 28 februari is onderstaand couplet thema voor het derde avondgebed: 
Mensen gaan twee aan twee,
overvloed en woestijn,
zoeken een woning en
willen geborgen zijn.

Wanda Werner, woorden en Rob van Herwaarden, zang gaan voor.

Bethelkerk woensdag 28 februari 19.30 uur

Een van de projecten waar in de veertigdagentijd aandacht aan wordt besteed is het 
‘Rotterdams ongedocumenteerden steunpunt’. (ROS) 
www.stichtingros.nl/wpsite/home
Dat is een organisatie die vluchtelingen zonder papieren steunt.
Theo Miltenburg is daar werkzaam en zal ons zondag 4 maart na de dienst daarover 
vertellen en onze vragen beantwoorden.

****

Woede en vergeving in de liturgie

Datum: maandag 5 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: kerkelijk centrum De Dijk

Maassluissedijk 5
Inleiders: ds. Guus Fröberg en Lydia Roosendaal

Deze avond staat de verzoening in de liturgie centraal.
Hoort de schuld, de verzoening (nog) thuis in de liturgie?
We maken kennis met de Iom Kippoer, Grote verzoendag in de Joodse liturgie.
Vervolgens staan we stil bij de liturgie in onze kerken.
Refrein daarin is de bede uit het Onze Vader: ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
geven onze schuldenaren.’
Maar zijn er andere elementen van verzoening te vinden in onze zondagse liturgie?

8



En wat betekenen ze voor ons?

Hierover hopen we met elkaar een goede avond te hebben.

Van harte uitgenodigd.

ds. Guus Fröberg en Lydia Roosendaal
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