Zondag 6 mei 2018
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger
Organist
Cantorij o.l.v.

: ds. Guus A.V. Fröberg
: Guus Korpershoek
: Ed Saarloos

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 met de cantorij 655
cantorij 2 en 4 ; allen 1,3 en 5

2.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3.
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

(hierna gaan we zitten)
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.:
De Heer zij met u
g.
ook met u zij de Heer.
Wij zingen

66 : 3 (psalm)

3.
Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wanklen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
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We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.
Glorialied 645

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht,
vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon,
liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Genesis 8 : 1-14
Wij zingen met de cantorij : 603
Cantorij: 1 en 4; allen 2,3, 5
1.
De vloed van vóór de tijd,
van vóór Gij hebt gesproken.
De nacht van vóór het licht.
De dood van vóór uw naam.
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3.
Van vóór de vloed zijt Gij.
Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet
door deze diepten heen.

4.
En na de vloed komt Gij.
Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm,
uw hand die ons bevrijdt.

5.
En ooit zal hoog en droog
op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan.
En de dood zal niet meer zijn.
Lezing: Marcus 4 : 35-41
Wij zingen 352
Cantorij: 2 en 5; allen 1,6 en 7

2.
Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkre nachten
en 't gevaar dat wij niet achten :
richt U op en strek uw hand!

5.
Gij hebt, uit de dood verrezen,
't boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
't water brengt ons weer aan land.
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6.
Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

7.
Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Uitleg en verkondiging
Wij zingen met de cantorij : 701
Cantorij: 1 en 3; allen 2,4.

2.
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
3.
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
4.
Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Herbevestiging van Cora de Koning tot diaken
Om te beginnen
Gemeente, de kerkenraad heeft u de naam bekend gemaakt van degene die
herbevestigd zal worden:
 Cora de Koning wordt bevestigd als diaken met een bijzondere opdracht, n.l.
secretaris van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.
Zij zal worden herbevestigd omdat zij eerder al ambtsdrager was, n.l. ouderling met
een bijzondere opdracht, scriba van de classis Schiedam.
We stellen vast dat er geen bezwaren zijn, daarom mogen we thans overgaan tot de
herbevestiging.
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Ter inleiding
Gebed
Belofte bij voortzetting van het ambt
De ambtsdragers gaan staan
Voorganger:
Beste Cora,
je bent reeds eerder in het ambt bevestigd,
daarom vraag ik je:
Beloven je dit waardig en trouw te blijven doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt.
En beloof je voorgoed geheim te houden
al wat aan je wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop je antwoord?
Antwoord: Ja, dat beloof ik.
Zegen
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.
Allen gaan staan
Gemeente van de Bethelkerk,
nu Cora de Koning is bevestigd als diaken,
belooft u haar te omringen met uw meeleven,
haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan de Heer en zijn Rijk
en haar te dragen met uw gebed?
Gemeente: Ja beloven wij!
Wij zingen 425
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DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

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
e
2
Missionair Werk
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
Slotlied met de cantorij staande 657
cantorij couplet 3
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3.
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

2.
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!
4.
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
.
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
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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 7 mei
Klussen rond en in de kerk

09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 8 mei
Ouderensoos
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 9 mei
Bijbelkring

10.30 - 12.00 uur

Donderdag 10 mei
Dienst Hemelvaartsdag

09.30 uur

Zaterdag 12 mei
Oud papier Verploegh Chasséplein

09.00-12.00 uur

Zondag 13 mei
Dienst

10.00 uur
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