Orde van dienst voor de viering
van de startzondag
16 september 2018
in de Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
doop van
Silvan Peter Gerrit van Spronsen
en
Noor Carlijn Joukje Weijnand

Voorganger
Organist
Cantorij o.l.v.

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

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 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’’ (275)
Cantorij 1, allen 2, 3

2.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens ́lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

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 Wij zingen staande met de cantorij ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij
aanwezig’’ (275)
Allen 4, cantorij 5
4.
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

(hierna gaan we zitten)
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
Gloria met cantorij ‘De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’
Tekst Sytze de Vries naar Carol Rose Ikeler ;
melodie THE BARD OF ARMACH (Ierse volksmelodie)
Cantorij 1 en 2 ; allen 3 en 4
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2.
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
En leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
Waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.
3.
De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
Die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.
4.
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
Wij weten ons door hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Voor de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Exodus 3 : 1-6
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Wij zingen lied 317 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’

Schriftlezing: Johannes 4 : 1-26
Wij zingen 'Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak'

Tekst Sytze de Vries naar Horatius Bonar
melodie KINGFOLD (Engels volkslied) bewerkt door R. Vaughan Williams

Cantorij 1, allen 2 en 3

2.
Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
wie dorst heeft, neem van mij
het levend water dat ik schenk.
Dan gaat je dorst voorbij.

3.
Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
Ik ben het stralend Licht.
Waar heel je wereld duister is
ben ik je vergezicht.
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Ik ben gegaan, en ook ik dronk
toen van zijn overvloed.
En opgeleefd met hart en ziel
blijf ik door Hem gevoed.

Ik keek Hem aan en zag in Hem
mijn zon, mijn goede ster.
Zolang Hij maar mijn pad verlicht
is morgen nooit te ver.

Uitleg en verkondiging ‘Een goed gesprek’
Wij zingen lied 976 'Ons heeft de Heer met liefde geschreven'
Cantorij 1, allen 2 en 3

2.
Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

3.
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.

DIENST VAN DE DOOP
Bij het binnendragen van de dopelingen
(samen met de kinderen van de kindernevendienst)
zingen wij: ‘‘Verbonden met vader en moeder’
Tekst: Hans Peters jr. en Theo Kersten, melodie: Hans Peters jr.
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2.
Je bent al een tijdje bij mensen
je naam is bij ons al vertrouwd,
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
Refrein:

3.
Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.
Refrein:

4.
Nu mag ,je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen Gods Naam
leggen naast die van jou.
Refrein:
Het noemen van de naam (de doopouders gaan staan)
V. Beste Jeroen en Florentine van Spronsen,
hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden,
en welke naam zal het dragen van nu aan voor altijd?
Beste Rick en Kyra Weinand,
hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden,
en welke naam zal het dragen van nu aan voor altijd?
De ouders noemen de naam.
V. Moge deze namen geschreven staan in het boek van het leven, vast gegrift in de
palm van Gods hand!
Over de doop
de ouders komen met de dopelingen bij het doopvont
Gebed bij het doopvont
Doopvragen
V. Jeroen en Florentine van Spronsen
en
Rick en Kyra Weinand
aanvaarden jullie
de doop van je kind
als teken van Gods liefde en trouw?
Willen jullie alles doen
wat in je vermogen ligt
om haar te bewaren
bij het hartsgeheim van Christus’ gemeente?
En beloven jullie
haar dagelijks voor te gaan
in liefde, trouw en gerechtigheid
en haar te leren
wat strijdig is met Christus?
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Antwoord van

Jeroen en Florentine van Spronsen
en
Rick en Kyra Weinand:

Ja, dat aanvaarden en beloven wij!
Doopbediening
Het aansteken van de doopkaars aan de paaskaars
V. Christus is het Licht van de wereld,
Hij is en leidt ons tot het volle licht.
(De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken)
Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem,
zodat wij door Hem verlicht worden.
Silvan Peter Gerrit van Spronsen en
Noor Carlijn Joukje Weijnand
draag dit licht van de doop je hele leven lang.
Ik hoop dat jullie een licht zullen zijn in je wereld,
dat je je leven zullen leiden met bezieling,
en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen,
zoals Jezus dat deed.
V. Jeroen en Florentine en Rick en Kyra,
deze kaarsen zijn Silvan en Noor gegeven.
Jullie kunnen deze samen aansteken, elk jaar
op hun verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel hen dan het verhaal,
dat zij gedoopt zijn in Christus.
Vraag aan de gemeente
(allen gaan staan)
V. Gemeente wilt u
Silvan van Spronsen en Noor Weijnand
in uw midden ontvangen
om samen met hun ouders en met hun zusjes en broer
de weg van Christus te gaan?
De gemeente:
Ja, dat willen wij!
Welkom, Welkom in de kerk van Christus
waar dan ook, wereldwijd en in ons midden.
Geloofsbelijdenis
344
tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde
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Vanuit de kindernevendienst
Wij zingen lied 780 'In de schoot van mijn moeder geweven'
allen 1,3 en 5 , cantorij 2 en 4.

2.
Lang voor ik van Jouw woorden kon weten,
eer de dag nog begon,
ging Jij op als de Zon
die mijn licht en mijn leven wilt heten.

3.
Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op Jouw lippen genomen.

4.
In de mond, die nog nauwlijks kon spreken
is de toon al gezet,
is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.

5.
Jij, die kleinen Jouw grootheid doet zingen,
laat het lied om Jouw Naam
heel mijn leven bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met
V.: Dat bidden wij in uw Naam
G.: heer hoor ons
Stil gebed
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‘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
2e Vredeswerk
Wij zingen ‘God , die leven hebt gegeven’(718)

2.
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3.
Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4.
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
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tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
Zending lied 425 'Vervuld van uw zegen'
cantorij 1e maal, 2e maal allen

Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders alle goeds te wensen,
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie, thee of limonade te drinken.

MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld
Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: 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 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

Korpershoek-concert
Graag geef ik het volgende aan u door:
Diverse keren hoorde ik de wens: wat zou het leuk zijn als er weer eens een muzikale
Korpershoek-middag zou komen.
Aan het begin van 2018 speelde ik deze wens door aan Ria. Na overleg met de familie
kwam het antwoord: ja, maar dan in het najaar.
Op zaterdag 13 oktober kunnen we weer een uur genieten van hun muzikale talenten, van piano-, orgel- en vioolspel en solozang. Ook het Jo Mulder ensemble Marcato
zal medewerking verlenen.
Plaats : Bethelkerk
Tijd van 16.00-17.00uur
U bent van harte welkom,
Wil Moll.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 16 september
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

19.00-20.30 uur

Maandag 17 september
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 18 september
Ouderensoos
Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00-20.00 uur
20.00 uur

Woensdag 12 september
Clubs: gemengd 6-8 jaar

18.45-19.45 uur

Donderdag 20 september
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zondag 23 september
Oecumenische viering
in de H. Lucaskerk

9.30 uur
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