
Orde van dienst voor de viering
van zondag 25 november 2018

in de Bethelkerk
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
pastor Marja Griffioen-Verweij

organist   : Hans Treurniet
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.

Voorafgaande aan de dienst tot ongeveer tien voor tien  is er voor allen die dit 
wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te steken.

Liturgische schikking

‘Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen,
Wij wachten op U

Gij opent Uw hand en schenkt ons elkaar
Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen’

– Sytze de Vries –
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Orgelspel

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom

We gaan staan

Wij zingen met de cantorij 732
Allen couplet 1,3 en 4 ; cantorij couplet 2

2.
Vaders die ons leidden,
moeders, die ons droegen, -
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

3.
Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

4.
dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

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

Groet:

Voorganger : De Heer zij met u
gemeente : ook met u zij de Heer.

(hierna gaan we zitten)
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Wij zingen met de cantorij  ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’  (281)
De cantorij zingt couplet 4.

2.
De vragen huizen in ons hart.
Gij die de duisternis ontwart:
Kyrie eleison!

4.
Begrens de eindeloze nacht
van wie geen morgen meer verwacht:
Kyrie eleison!

5. 
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

6.
Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

Kyriëgebed

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons!

Glorialied  met cantorij ‘Zingt volop Gods lof’
tekst Sytze  de Vries naar H.W. Baker ; melodie C. Hubert. H. Parry
LAUDATE DOMINUM

Cantorij 1 ; allen 2, 3 en 4

2. Zingt volop Gods lof!
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Gij, aarde in koor
stem in met het lied
dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade,
Gij schepping looft Hem
die u leerde zingen.
Geef liefde uw stem.

3.

Zingt volop Gods lof!
Laat horen de klank
van snaren en fluit:
betoon Hem uw dank!
Met al wat geluid geeft
sla aan het akkoord,
van wat Hij gedaan heeft
en zing het dan voort.

4.
Zingt volop Gods lof
want waardig is Hij,
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij,
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem,
aan zingen voor Hem.

Dienst van het Woord
  
Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Psalm 121

Wij zingen 568   (3x)
Vertaling: ‘Daar waar vriendschap en liefde is, daar is God.’

Lezing: Lucas 24 : 13-35
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Wij zingen met de cantorij 647
cantorij couplet 1 en 3; allen couplet 2 en 4

2.
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.

3.
Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.

4.
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel: ‘Pie Jesu’ uit het Requiem van Fauré

Wij zingen met de cantorij 750 
allen couplet 1,4 en 5; cantorij couplet 2
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2.
Wordt mijn gebed tenslotte toch verhoord 
dat nu het uur zal slaan,
waarop ik zelf mag ingaan in jouw poort, 
en recht voor God zal staan
als een van zijn beminden, 
als uitverkoren pand.
Dan zal ik in jou vinden mijn ware vaderland.

4.
O stad, die ik nu al van harte groet, 
laat mij jou binnengaan!
Duurt het nog lang, voordat ik jou ontmoet 
en in je poort zal staan,
de leegte mag verlaten 
waarin ik nu nog leef,
en God ook mij van harte mijn eeuwig
                                            erfdeel geeft.

5.
Wie komen daar? Een koninklijke stoet 
trekt aan mijn oog voorbij.
Hier ooit vervolgd, daar nu door jou begroet, 
gaan zij verheugd en blij.
Het is zijn lieve schare 
die Jezus mij hier toont,
zo lang ik op de aarde 
nog als een balling woon.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Dienst van het gedenken

Inleiding

Het noemen van de namen van de overledenen 
en het aansteken van de lichten: 

Geboren         Overleden
Adriaantje  Jacoba van der Graaf- 

van der Giessen 04-11-1929 10-12-2017
Greta Janna Hendrika Maartense- de Kiefte 03-11-1927 14-12-2017
Wilhelmina Bongers- Hooijkaas 26-07-1930 26-12-2017
Jan Rodenburg 24-11-1939 12-01-2018
Arie Westerdijk 27-06-1942 20-01-2018
Johanna van der Velden- Moerman 04-10-1925 02-02-2018
Pieter van de Peppel 20-10-1927 03-03-2018
Antje Cornelia van der Meer- de Bruijn 30-05-1924 29-03-2018
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Wij zingen met de cantorij: ‘Die innig met U leefden’
tekst Sytze de Vries, melodie Basil Harwood (1859-1949), THORNBURY
cantorij couplet 1, allen couplet 2

2.
Omdat zij voor U leefden,
in U gestorven zijn,
zijn zij ons bijgebleven
en is ons hart hun schrijn.
Door heilig vuur gedreven
geloofden, hoopten zij.
Hun naam in goud geschreven
staat ons voor altijd bij.

Het noemen van de namen van de overledenen 
en het aansteken van de lichten: 

Geboren         Overleden
Wilhelmina Petronella Talmon- van der Gaag 12-07-1929 29-03-2018
Neeltje Poot- Batenburg 13-04-1925 31-05-2018
Petronella Wilhelmina Cornelia Bijl- 

van Dongen 22-08-1945 15-06-2018
Annigje Harder- Lier 29-03-1930 29-06-2018
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Jacob Johannes van der Heul 17-04-1925 28-07-2018
Elsje van den Berg- de Vries 07-10-1928 12-08-2018
Jacob Mostert 22-09-1934 15-08-2018
Jacob van der Caaij 06-02-1940 17-10-2018

Wij zingen met de cantorij: ‘Die innig met U leefden’
cantorij couplet 3, allen couplet 4

3.
Zij die nu bij U leven,
zij leven ons vooruit.
Zij hebben zich gegeven,
Gij stak uw handen uit.
Zij mochten begenadigd
al ingaan tot uw feest.
Het weefsel van hun daden
wordt straks ons bruiloftskleed.

4.
Met hen zijn wij omgeven
een wolk die ons omvangt.
Het lied hier aangeheven
voegt zich bij hun gezang.
Wij blijven dankbaar zingen
met wie zijn voorgegaan,
met wie uw troon omringen,
totdat wij naast hen staan. 

We steken één kaars aan voor hen die door familie of op een andere manier met 
onze wijkgemeente verbonden zijn en noemen hun namen: 

Deze kaars brandt ook voor degenen die hier niet genoemd zijn, maar een ieder van ons 
persoonlijk in zijn of haar hart draagt. 
En ook voor degenen die in het afgelopen jaar, waar ook ter wereld slachtoffer zijn 
geworden van zinloos geweld, oorlog, honger of natuurgeweld. 

Wij zingen staande met de cantorij  695
Allen couplet 1,2 en 5 ; cantorij couplet 3 en 4

2.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5.
Heer, raak ons aan met uw Adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw Licht!
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De dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden, telkens afgesloten met:

Voorganger : Dat bidden wij in uw Naam.
Allen : 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 Solidaridad
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

We zingen  ‘Ga maar gerust'
tekst Sytze de Vries, melodie van Finlandia (J. Sibelius 1865-1957)
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2.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

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

Zending en zegen

Allen: gezongen ‘amen’

Orgelspel

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en

koffie, thee of limonade te drinken. 

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.
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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. 434 71 62 - cobieplantinga@ambachtoost.nl

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 2 december a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar 
voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak macaroni in te leveren. 
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het 
weekend opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking
Jos van den Boogert

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 25 november
Taizegebed H. Lucaskerk 19.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 26 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Dinsdag 27 november
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 28 november
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Donderdag 29 november
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 30 november
Repetitie kinderkerstzang 15.30 uur - 16.15 uur
Oefenen kerstspel 16.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 1 december
Oud papier Goudenregenstraat 9.00 uur

Zondag 2 december
Dienst 1e advent   10.00 uur
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Taizéviering 
Zondag 25 november
Heilige Lucaskerk,Hoogstraat 26  

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. 
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Voorafgaande aan de Taizégebeden wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot
ongeveer 18.55 met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die
we in de viering zingen, instuderen.
Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, erva-
ringen te delen of wat na te praten.

Volgende vieringen:
27 januari Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26
31 maart Heilige Lucaskerk Hoogstraat 26 

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang repeteren om 18.30 uur
Aanvang viering om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl
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