
Orde van dienst voor de viering
van zondag 14 april 2019

Palmpasen
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : 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:  Juichen 
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’
liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. 
We zien elke week een schikking met 8 stammetjes. Ze staan steeds in een andere 
vorm.  Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Op de achtste dag begint een 
nieuwe week.  De achtste dag wordt ook wel de opstandingsdag genoemd.

De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnen komt rijden.

 Kijk naar de Koning van vrede en recht
 Hij is een redder, een held die niet vecht.
 Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
 Hij brengt je vreugde maar heeft ook verdriet.
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De stammen vormen een weg. Palmbladeren om mee te juichen.
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

We gaan staan

We zingen 438

2.
Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om needrig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

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
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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.

4.
Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd,
houdt moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw Held ontvangen,
de Vorst van uw verlangen,
met liedren zonder tal!

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.

Wij zingen 550
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2.
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.

3.
Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

Schriftlezing: Zacharia 9 : 9-10

Wij zingen (psalm) 118
7.
Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven 's HEREN majesteit.
Dit is de poort, de poort des HEREN,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.

Schriftlezing: Lucas 19 : 28-40 

Wij zingen 435
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2.
Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

Uitleg en verkondiging: 

Wij zingen 263

2.
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

3.
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

DIENST VAN DE GEBEDEN

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.
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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 Jeugdwerk

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.

Slotlied staande 556

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!

Zending en zegen

Allen : AMEN

Vastenpotten
Bij de beide uitgangen staan de bekende vastenpotten waarin u na de dienst een 
extra gift kunt doen voor Kerk in Actie .
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Kindernevendienst
Na de dienst het rad van Bethel. Ook is er na de dienst broodhaantjesverkoop. De 
opbrengst gaat naar Kerk in Actie. Wij hopen u dan te zien!

***

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: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost 
steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.    

Boekenmarkt en weggeefwinkel:
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 010 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

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

Zondag 14 april
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 15 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 16 april
Paasfeest ouderensoos 10.30-15.30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar/

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

Woensdag 17 april
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 18 april
Witte donderdagviering HA 19:30 uur

Vrijdag 19 april
Passiedienst 19.30 uur
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Zaterdag 20 april
Paaswake 22.00 uur

Zondag 21 april Paasmorgen
Zingen van paasliederen 09.45 uur
Dienst 10.00 uur
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