Orde van dienst voor de viering
van zondag 2 september 2018
in de Bethelkerk

voorganger
organist

: Ds. Guus A.V. Fröberg
: 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 283

2.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

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
Wij zingen 283
4.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5.
Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

(hierna gaan we zitten)
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.
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Glorialied ‘Aan U, Vader alle glorie’
melodie ‘Praise my soul’ ; tekst Sytze de Vries

2.
Om de Zoon: U alle glorie,
Woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
Woord op onze tong gelegd.
3.
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
Adem die in mensen leeft.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Zacharia 8 : 4-8
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Wij zingen 678

5.
Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vrede en licht.

6.
Ja ook op wie de vrijheid niet genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan
in 's Heren naam.

8.
De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan.

9.
En allen die naar 's Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest
van Woord en Geest.

Schriftlezing: Marcus 8 : 22-26

Wij zingen 534
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2.
Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3.
Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4.
Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
Uitleg en verkondiging ‘Zien en geloven’
Wij zingen 909

2.
Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

3.
Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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Mededelingen

DIENST VAN DE GEBEDEN

Myanmar
Reuters-journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo onderzochten het meedogenloze militaire optreden tegen de Rohingya, een moslimminderheid in de Myanmarese deelstaat
Rakhine. Er hangt hen nu een celstraf van veertien jaar boven het hoofd.
Israël
Israël houdt de Palestijnse politica Khalida Jarrar al ruim een jaar vast zonder haar
aan te klagen of voor een rechter te brengen. Ze zou een bedreiging voor de staatsveiligheid zijn. Maar het bewijs hiervoor is geheim en ze heeft geen mogelijkheid haar
detentie aan te vechten.
Gelukkig is er ook weer goed nieuws te melden:
Cambodja
Op 20 augustus 2018 is Tep Vanny na meer dan 700 dagen gevangenschap vrijgelaten. De landrechtenactivist uit Cambodja was na verzonnen aanklachten tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze kwam vrij na een koninklijk pardon.
Indonesië
Indonesië heeft Johan Teterissa en vijf anderen Molukse gewetensgevangenen overgeplaatst naar gevangenissen op Ambon. Hierdoor zitten ze veel dichter bij hun familie. De afgelopen jaren werden ze gevangengehouden op Java. Twee andere gewetensgevangenen zitten nog vast op Oost-Java in afwachting van hun overplaatsing.
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam
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.
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Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e
Werelddiakonaat
e
2
Missionair werk
Tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
Slotlied staande 838

2.
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

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 Amnesty en de Wereldwinkel er.

7

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
Maandag 3 september
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 4 september
Ouderensoos
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
20.00 uur

Woensdag 5 september
Moderamen wijkkerkenraad

19.30 uur

Zaterdag 8 september
Oud papier Verploegh Chasseplein
Huwelijksdienst
Marijke Diekerhof en George da Costa
Zondag 9 september
Dienst

08.30 - 12.00 uur
14.30 uur

10.00 uur
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KOFFIEOCHTENDEN
Op de koffie bij de dominee of pastor.
Tot het de van het jaar 2018 zijn er weer
koffieochtenden gepland.
De Bethelkerk is dan open om koffie te drinken en
elkaar te ontmoeten.
Dit is steeds op een woensdagochtend van 10-12 uur.
In de glazen zaal.
De eerst volgende keer is woensdagochtend 12 september
de koffie met koekje staat klaar.
Iedereen is van harte welkom!
De volgende data zijn:
– 10 oktober
– 14 november
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