
Orde van dienst voor de viering
van zondag 4 maart 2018

Derde zondag van de veertigdagentijd
in de Bethelkerk

Dienst van schrift en tafel

Rembrandt: ‘Jezus verdrijft de geldwisselaars uit de tempel’

Voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
Organist   : Guus Korpershoek
Cantorij o.l.v. Ed Saarloos

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Liturgische schikking ‘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



Jezus in de tempel                                  Bij mij kun je thuis zijn

Goud in overvloed.
Hoogmoed,
begeerte,
grijpen en graaien.
De tempel een markt.
God 
leer ons zien 
het Huis van de Vader
een thuis.

Jezus verjaagt de  handelaren op het tempelplein.
Twee vormen naast elkaar, als een tempel.   
Goud in overvloed

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Wij zingen psalm 25, 7, 8,9

Antifoon cantorij Psalm 25 voor zondag Oculi

‘Mijn ogen zijn gedurig op den Heer gevestigd,
want Hij leidt mij uit het net !’

Allen:

7.
Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreêverbond getoond.
d'Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

8.
Zie op mij in gunst van boven,
wees mij toch genadig, HEER!
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d'ellende drukt mij neer.
'k Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden! 

9.
Sla op mijn ellende d'ogen,
zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet.
Red mij en bewaar mijn ziel,
wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel
met uw ganse volk tezamen.

Antifoon cantorij

‘Mijn ogen zijn gedurig op den Heer gevestigd,
want Hij leidt mij uit het net !’





4.
En Jezus zegt: "Mensen, verdraagt elkaar".
en Jezus' woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dient elkander maar,
en Jezus' woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven".
Jezus zegt: "Mensen, bemint elkaar.
en Jezus' woord zal ons bevrijden.

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’

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jeremia 26 : 1-15



Wij zingen 317

3.
Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Schriftlezing: Johannes 2 : 12-22

Wij zingen 391
cantorij couplet 1 en 2 ; allen 2 refrein en couplet 3 en 4.



2.
Hij gaf aan blinden het gezicht,
de nacht heeft Hij verdreven,
gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbijging werd het licht.

Refrein

3.
Daags voordat Hij gestorven is
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis."

Refrein
4.
En alwie Jezus' naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.

Refrein

Uitleg en verkondiging

Wij zingen 540
cantorij couplet 1,2,3 ; allen couplet 4-10 ; 
melodie A orgelkant, melodie B deurkant,

3.
en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.

4.
Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaän
en Isrel heeft gezworven
vier maal tien jaren lang;









2.
Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

4.
Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

3.
Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

5.
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald) 

Zending en zegen

Allen : AMEN
***

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, 
koffie, thee of limonade te drinken

en staan de stands van de wereldwinkel, van Amnesty er 
en is er jam te koop van Ellen en Kees Haas.



Mededelingen

Website Wijkgemeente 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:  IBAN 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. G.A.V. Fröberg:redactie@ambachtoost.nl 

Zondag 4 maart
Provider/tienerclub 19.00  - 20.30 uur
Maandag 5 maart
klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 6 maart 
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
Vergadering secties pastoraat 19.30 uur

Woensdag 7 maart
Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 19.30 uur

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

Vrijdag 9 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 10 maart
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 11 maart
Dienst 10.00 uur
Provider/tienerclub 19.00  - 20.30 uur



Er is een stad gebouwd..
Rode draad in de avondgebeden dit jaar. 

Op woensdag 7 maart gaat het over veiligheid in de stad. 
Biedt de stad veiligheid of juist niet?
Kees Haas gaat voor en Guus Korpershoek zorgt voor muzikale 
ondersteuning.

7 maart half acht ’s avonds in de Bethelkerk.

Let op: er is om zes uur geen maaltijd


