Orde van dienst voor de viering
van zondag 14 januari 2018
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk Vlaardingen

voorganger
orgel

: ds. Laura van Weijen
: Guus Korpershoek
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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 lied 528: 1 en 2

2. Overal nabij is Hij menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer
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Wij zingen lied 528: 3 en 4
3. God van God en licht van licht, aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht, aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
4. Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
(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: lied 498: 3, 4 en 5

4. Trouw en goedheid zullen wonen
In het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
Zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.
5. ‘Ere in de hoge’ zingen
Alle engelen tezaam
Voor de herder der geringen
Tot de gorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God,halleluja.
DIENST VAN HET WOORD
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Gebed van de zondag: lied 333

Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Exodus 1: 15-2:4
Wij zingen lied (psalm) 72: 1 en 4
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4. Hij zal de redder zijn der armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
Hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
Die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
Schriftlezing : Mattheus 2: 13-23
Wij zingen lied 489: 2
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Schriftlezing : Mattheus 2: 13-23
Uitleg en verkondiging
Wij zingen lied 527: 1, 2 en 5

2. Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw de verblindt
onnaspeurbaar al de wind
die voorbijgaat in de bomen.
5. Als
als
als
als

en woord zit Gij gegeven,
een nacht van hoop en vrees,
een pijn die ons geneest,
een nieuw begin van leven.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Israël
Israël dwingt een bedoeïenengemeenschap in de bezette
Westbank hun land te verlaten. Zo’n 58 families met meer
dan 150 kinderen dreigen elk moment uit hun huis gezet te
worden. Sinds het ontruimingsbevel leven de families in
angst. De Israëlische autoriteiten proberen de bedoeïenen
te dwingen het gebied te verlaten door hun huizen te slopen
en middelen van bestaan te vernietigen. Dit is een
oorlogsmisdaad en schending van internationale
mensenrechten, waaronder het recht op huisvesting.
Gelukkig ook weer goed nieuws:
Turkije
De rechtbank in Istanbul besluit om acht
mensenrechtenverdedigers vrij te laten. Het gaat onder
meer om de directeur van Amnesty Turkije, İdil Eser. Zij en
haar collega’s mogen hun rechtszaak in vrijheid afwachten.
De voorzitter van Amnesty-Turkije, Taner Kılıç, zit nog vast.
Saudi Arabië
Op 14 november wordt bekend dat Zuhair Kutbi, een
prominente Saudische schrijver en commentator, op 23 juni
2017 is vrijgelaten. De voorwaarden voor zijn vrijlating zijn
onbekend, maar het reisverbod dat hij eerder kreeg
opgelegd blijft gehandhaafd, evenals het verbod om via
sociale media berichten te verspreiden. Amnesty voerde
onder meer spoedacties voor hem.
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e = ZWO Vlaardingen o.a. t.b.v. Nepal
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen
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We zingen staande slotlied 538: 1, 3 en 4

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
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4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de eest aanvaarden:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op de aarde
de duivel wederstaan.
Zending en Zegen
***
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
koffie, thee of limonade te drinken. U kunt tekenen voor
Amnesty, iets kopen bij de wereldwinkel, jam voor het project
van Marcel en Mariska Westdijk .
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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Zaterdagontmoeting 20 januari De Broekpolder in beeld
Wist u dat bij de vrijwilligers van de federatie Broekpolder ook
leden uit onze wijk actief zijn?
Jos van den Boogert is één van hen. Hij kan u, samen met
andere vrijwilligers, vertellen over wat er zoals gebeurt in de
Broekpolder. Heel veel dus. Meer dan alleen ruimte en rust.
Grote grazers die dagelijkse aandacht behoeven.
Archeologische objecten, actueel nu in 2018 de slag bij
Vlaardingen in het middelpunt staat. Een klauterwoud waar
kinderen aan hun trekken komen. En dat is lang niet alles.
Kortom kom luisteren, het is de moeite waard.
Zaterdagmiddag 20 januari 16.00 uur in de Bethelkerk
Aanloophuis De Groene Luiken
Aanloophuis De Groene Luiken bestaat dit jaar al weer 24 jaar.
In een gezellige omgeving worden gasten ontvangen met
koffie, thee en een praatje. Afgelopen jaar kwamen er weer
meer bezoekers in het aanloophuis : bijna 20.000! U hebt er
ongetwijfeld wel eens van gehoord of erover gelezen.
Gelukkig werken er veel vrijwilligers. Door ouderdom,
persoonlijke omstandigheden, ziekte en werk zijn er nu voor
het eerst in de geschiedenis van de Groene Luiken minder
vrijwilligers inzetbaar. We hebben daarom dringend behoefte
aan nieuwe vrijwilligers: aan mensen die het fijn vinden om
eens in de 14 dagen een paar uurtjes dienst te doen en de
gasten een gezellige ochtend of middag te bezorgen. Daarom
roepen wij u op om u op te geven om gastheer of gastvrouw te
worden in het aanloophuis.
Je leert omgaan met veel verschillende soorten mensen die het
fijn vinden dat zij gehoord en gezien worden. Er is een goede
begeleiding: vrijwilligers krijgen een introductietraining en zo
eens in de twee maanden treffen de vrijwilligers elkaar om
zaken te bespreken en bij te scholen. Ook organiseren we
gezellige activiteiten: een jaarlijks uitje of een lunch.
U kunt zich opgeven bij Rob van Herwaarden op het diaconaal
bureau ( 4346855/ 0642406350).
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Bethel Familie Avond
Vrijdagavond 26 januari van 17.30-20.15 in de Bethelkerk.
Er zijn nu al 70 deelnemers voor de BFA, daar kunnen er nog
veel meer bij.
Ons doel is minstens 150 personen voor deze mooie avond met
de familie groep JUN.
In het voorprogramma een SingSong met een echte
kampvuurman. Naast gezinnen met kinderen is
vanzelfsprekend iedereen van 5 tot 100 jaar van harte welkom.
Zo vormen we een grote Bethel familie. Speciaal voor de
kinderen is de aanvangstijd vroeg gekozen nl. al om 17.30. Het
programma gaat door tot 20.15. Voor eten tussendoor wordt
gezorgd. Verdere informatie kunt u vinden op de website:
www.ambachtoost.nl/bfa2018 of flyers in de Bethelkerk. Voor
aanmelden en vragen kunt u terecht op mailadres
bfa.bethel@gmail.com
ACTIVITEITENOVERZICHT
Zondag 14 januari
Provider/tienerclub
Maandag 15 januari
Klussen in en om de kerk
Dinsdag 16 januari
Ouderensoos
Cantorij
club
Woensdag 17 januari
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Donderdag 18 januari
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch
Vrijdag 19 januari
Messengers
Zondag 21 januari
Dienst

19.00 - 20.30 uur
9.00 - 12.00 uur
14.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur
19.00 - 20.00 uur
18.45 - 19.45 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl
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