
Zondag 22 juli 2018

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

MARC MULDERS Persian Garden 1.04.18

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 ‘Zoek de stilte’
meloldie : Lewis folk melody ; tekst Sytze de Vries

2.
Stilte vraagt om ons vertrouwen,
koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimt in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons de moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.

3.
Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaar verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimt voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!

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.

hierna gaan we zitten
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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.

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

Glorialied : 304
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2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Jeremia 23 : 1-6

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.

Lezing: Marcus 6 : 30-44 (Naardense Bijbel)

Wij zingen 383
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Wij zingen 383

2.
Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.

3.
Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

4.
Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

5.
Want Gij zijt de eerste
rond alom,
ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
kom, o Here Jezus - kom!

Uitleg en verkondiging 
 
Wij zingen 836

2.
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

3.
O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.
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4.
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

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 Werelddiakonaat
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

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

Slotlied staande ‘Vertrouw de nieuwe wegen’
(mel. lied 864 'Laat ons de Heer lofzingen'; tekst Klaus Peter Hertzsch)

1.
Vertrouw de nieuwe wegen 
waarop de Heer ons leidt,
want leven is bewegen,
is trekken door de tijd.
Sinds aan de hoge hemel 
Gods regenboog verscheen,
zijn mensen uitgetogen,
gingen op zijn woord heen.

2.
Vertrouw de nieuwe wegen
en trek voort in de tijd.
God wil dat gij een zegen
op deze aarde zijt.
Die ons reeds lang geleden
het ware leven bracht,
die zal ons daarheen leiden
waar Hij ons nodig acht.
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3.
Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen
in tijd en eeuwigheid.
De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.

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 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 25 juli
Zomerkoffie 10.00 - 12.00 uur

Zondag 29 juli
Dienst 10.00 uur

Zomerkoffie
Ook deze zomer zijn er weer twee ochtenden waarop de koffie klaar staat en er alle 
tijd is voor een goed gesprek.
Woensdagochtend 25 juli en woensdagochtend 15 augustus.
Beide ochtenden tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!
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Twee avonden kerkmuziek in het najaar

In het komende najaar zullen in de Bethelkerk twee avonden 
plaatsvinden waarin het kerklied centraal staat en waarin de 
bezoekers een belangrijk aandeel zullen hebben door het zingen 
van de liederen.

De eerste avond op donderdag 11 oktober staat onder leiding 
van Dr. Arie Eikelboom en heeft als thema ‘Pelgrimsliederen'. 
Pelgrimsliederen zijn liederen van en voor mensen ‘onderweg’. 
Door de eeuwen heen en tot in deze tijd zijn er vele geschreven 
en geliefd geworden bij de gelovigen. 
Arie Eikelboom is kerkmusicus en gespecialiseerd in de 
hymnologie (de wetenschap van christelijke hymnes). In 2007 
promoveerde hij aan de Rijks Universiteit Groningen tot doctor in 
de Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen op het 
proefschrift: ‘Jesu, meine Freude’ BWV 227 van Johann Sebastian
Bach.
In Vlaardingen had hij 15 jaar de algehele leiding bij de 
uitvoering van de Bachcantates in de Grote Kerk.
Bij zijn lezing zullen veel pelgrimsliederen uit de traditie en uit de 
laatste tijd toegelicht en vooral gezongen worden.

De tweede avond op donderdag 15 november is onder leiding van Sytze de Vries 
met als thema 'Het liefste lied van overzee'.
Engelse kerkliederen zingen met Nederlandse tekst. Dat kunnen we nu doen dankzij 
twee bundels met tientallen van de bekendste liederen ‘van overzee’.

Sytze de Vries, theoloog, dichter en schrijver, vertaalde de Engelse teksten of schreef 
er een nieuwe Nederlandse tekst voor.
De kracht van de Engelse melodie gecombineerd met poëzie in moedertaal nodigt uit 
tot vreugdevol en hooggestemd zingen.
Op deze avond zal Sytze de Vries ons verder inleiden in deze liederen.

Beide avonden beloven boeiende muzikale avonden te worden onder leiding 
van twee inspirerende deskundigen en met alle aanwezigen als uitvoerende 
zangers.
Van harte welkom!

Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26
Data: Donderdag 11 oktober en 15 november. Tijd : 20.00 uur
Informatie bij: ds. Guus A.V. Fröberg (predikant@ambachtoost.nl, 010 434 84 33) 
en Hans Treurniet (hans.treurniet@xs4all.nl, 010 475 07 57)
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