Orde van dienst voor de viering
van zondag 25 maart 2018
Palmzondag
in de Bethelkerk

voorganger
organist

: Ds. Guus A.V. Fröberg
: Hans Treurniet

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
Bij de liturgische schikking Palmpasen
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
Intocht in Jeruzalem

Ik geef je toekomst

Vol van hoop
verwachting
Hosanna.
Hij komt
koning van Vrede
Anders
altijd anders
deze nederige koning.
God
leer ons de weg te gaan
van deze koning van de vrede.
De intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd.
De kleur is rood: een koningskleur.
Welkom
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Wij zingen staande 546

2.
Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,
stad van de Heer, die zeer te loven is!
Wij heffen 't hoofd omhoog, o Sion, gij zijt
ons aller moeder, stad die boven is.
3.
Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.
Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:
Groet:
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
De Heer zij met u
ook met u zij de Heer

Wij zingen 546
4.
Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan 't einde van de tijden:
de dageraad van God is rozerood.
5.
Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leeft uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.
(hierna gaan we zitten)
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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

Wij 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 kindernevendien
Lezing: Jesaja 50 : 4-7
Wij zingen 561
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2.
Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3.
De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4.
O Liefde uit de eeuwigheid,
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5.
opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet,
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Lezing: Marcus 11 :1-11

Wij zingen: 550

Uitleg en verkondiging

4

Wij zingen 438

3.
Gij machtigen der aarde,
't is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.
Als de kinderen terugkomen met de versierde palmpaasstokken zingen wij
'Klim in de hoogste bomen'
(tekst Hanna Lam; melodie Wim ter Burg)
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2.
Vertel op alle wegen,
dat Hij in aantocht is.
Hij brengt ons heil en zegen,
geen vijand houdt Hem tegen,
geen macht die sterker is.(2x)

3.
Vlag met de groene twijgen
en maak voor Hem ruim baan!
Wij, die naar vrede hijgen,
wij kunnen niet meer zwijgen:
Zijn koninkrijk breekt aan!(2x)

4.
Gooi nu maar opgetogen
de mantels op de grond:
"Hosanna in de hoge!"
Wij maken erebogen:
"Gezegend Hij die komt!" (2x)

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
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 KerkinActie
2e Landelijk jeugdwerk JOP
We zingen staande 556
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2.
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
3.
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
4.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
5.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald
Zending en zegen
G.: Eénmaal gezongen amen

***

Na de dienst staat er koffie, thee en limonade klaar
en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

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. NL62 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
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
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Zondag 25 maart
Provider/tienerclub

19.00 - 20.30 uur

Maandag 26 maart
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 27 maart
Paasviering ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 28 maart
Clubs: Gemengd 6-8 jaar
Avondgebed

18.45 - 19.45 uur
19.30 uur

Donderdag 29 maart Witte Donderdag
Viering en Maaltijd
18.00 uur
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
19.00 - 20.00 uur
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
Passiedienst de ‘Crucifixion’

19.30 uur

Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag
Paaswake

22.00 uur

Zondag 1 april Pasen
Zingen van paasliederen
Dienst

9.45 uur
10.00 uur

Avondgebeden in de veertigdagentijd
Het lied ‘Hier is een stad gebouwd’ is de rode draad voor de avondgebeden dit jaar.
Op 28 maart staat het couplet:
Is er een stad zonder
dood zonder duisternis,
komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?
Zal er ooit een stad van vrede en recht, zonder zorgen, zonder angst en pijn zijn? Een
avondgebed over het ‘nieuwe Jeruzalem’.
Het avondgebed wordt verzorgt door ds. Guus Fröberg en Guus Korpershoek.
Woensdag 28 maart 19.30 in de Bethelkerk
Bij Witte Donderdag
Donderdag 29 maart
Evenals vorig jaren hebben geen kerkdienst, maar viering met een maaltijd op Witte
donderdag. Aanvangstijd 18.00 uur. Iedereen jong en oud is van harte uitgenodigd
voor deze maaltijd.
Om een idee te hebben hoeveel mensen deel nemen aan deze maaltijd is het wel goed
u/je op te geven bij Cobie Plantinga: cobieplantinga@ambachtoost.nl, tel. 010
4347162 of op de intekenlijst in de kerk.
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