
Orde van dienst voor de viering
van zondag 3 februari 2019

in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
Met medewerking van Glorious Touch

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 

We gaan staan
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Wij zingen: ‘Daglicht gaat stralen’
tekst :Sytze de Vries naar Eleanor Farjeo; 
Melodie Oude Gaelic melodie BUNESANN

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

hierna gaan we zitten

Glorious Touch : ‘You Raise Me Up’
Als ik verdrietig bent, het leven mij zwaar valt. Wanneer ik gebukt ga onder de 
problemen ben jij er om mij op te tillen. Je geeft me kracht waardoor ik stormen kan 
doorstaan en bergen kan verzetten. 

When I am down and oh my soul so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

There is no life no life without it's hunger
Each restless heart beat so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder
Sometimes I think I glimpse eternity
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You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

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. 

Glorialied  304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Deuteronomium 6 : 4-9
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Wij zingen 314

2.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Schriftlezing: Lucas 4 : 31-44

Glorious Touch : ‘Why we sing’

A sound of hope, a sound of peace,
a sound that celebrates and speaks what we believe.
A sound of love, a sound so strong,
it’s amazing what is given when we share a song …

This is why we sing, why we lift our voice,
why we stand as one in harmony!
This is why we sing, why we lift our voice,
take my hand and sing with me!

Sooth a soal, mend a heart, bring together lives 
that have been torn apart.
Share the joy, find a friend,
it’s a never – ending gift that circles back again.

This is why we sing, why we lift our voice,
why we stand as one in harmony!
This is why we sing, why we lift our voice,
take my hand and sing with me!
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Music builds a bridge, it can tear down a wall!
Music is a language, that can speak to one and all!
This is why we sing, why we lift our voice,
why we stand as one in harmony!
This is why we sing, why we lift our voice,
take my hand and sing with me!
This is why we sing, we sing, WE SING!

Uitleg en verkondiging: ‘Recht zetten en heel maken’ 

Wij zingen 534

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. 

Glorious Touch : ‘God and God alone’

God and God alone created all these things we call our own
From the mighty to the small the Glory in them all is God's and God's alone
God and God alone reveals the truth of all we call unknown
and the best and worst of man wont change the Master's plan it's God's and God's alone
God and God alone is fit to take the universe's throne
Let everything that lives reserve it's truest praise for God and God alone
God and God alone will be the joy of our eternal home
He will be our one desire Our hearts will never tire of God's and God's alone
God and God alone is fit to take the universe's throne
Let… 
God and God alone is fit to take the universe's throne

Let everything that lives reserve it's truest praise for God and God alone
God and God alone is fit to take the universe's throne
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Let everything that lives reserve it's truest praise for God and God
Let everything that lives reserve it's truest praise for God and God alone

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Ook deze week twee brieven en wel naar:

Amerika
Awad uit Sudan werd opgepakt omdat ze opkomt voor vrouwenrechten in haar land. 
In 2012 vluchtte ze naar Egypte waar ze haar activisme voortzet. Egypte dreigt haar 
nu terug te sturen naar Sudan waar haar leven in gevaar is.
India
Vorig jaar werd journalist Kishorchandra Wangkhem twee keer gearresteerd voor 
Facebook-berichten waarin hij kritiek uitte op de regering. Hoewel hij beide keren 
op borgtocht vrijkwam, pakten de autoriteiten hem weer op. Volgens hen is hij een 
gevaar voor de nationale veiligheid.

Ook weer goed nieuws

Azerbeidzjan
Recente, nieuwe aanklachten tegen de bekende blogger, journalist en activist Mehman 
Huseynov uit Azerbeidzjan zijn komen te vervallen. Huseynov zit nog wel steeds vast 
vanwege een eerdere veroordeling. Op 9 januari 2017 pakte een groep agenten Husey-
nov op. Op het politiebureau werd hij geslagen en kreeg hij stroomstoten. De dag erna 
legde een rechter hem een boete op na verzonnen aanklachten. Huseynov deelde pu-
bliekelijk wat er met hem was gebeurd en diende een klacht in tegen de agenten die 
hem martelden. In plaats van onderzoek te doen naar de martelingen, werd Huseynov 
aangeklaagd voor laster en voor de rechter gebracht. Die veroordeelde hem tot twee 
jaar cel. Amnesty gelooft dat Huseynov enkel vastzit vanwege zijn kritische werk als 
journalist. Ook is zijn veroordeling bedoeld als een waarschuwing voor andere slachtof-
fers van politiegeweld.

Sudan
Tijdens een rechtszaak in Sudan tegen Asim Omar Hassan oordeelde de rechter dat hij 
onschuldig is. De student was eerder ter dood veroordeeld omdat hij een politieagent 
zou hebben gedood tijdens protesten in 2016. ‘Het goede nieuws is een grote opluchting
aangezien Asim aanvankelijk ter dood was veroordeeld voor een misdrijf dat hij niet 
heeft begaan’, zegt Joan Nyanyuki van Amnesty International.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met het gezongen: ‘O Lord hear my 
prayer’

O Heer, hoor mijn gebed.  (2) 
Wanneer ik U aanroep, antwoordt mij.

O Heer, hoor mijn gebed. (2x) Kom en luister naar mij. 

O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer
When I call, answer me.
O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer.
Come and listen to me.
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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 KerkinActie/Werelddiaconaat
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Tijdens de collecte zingt Glorius Touch :
‘My life is in your hand’

You don’t have to worry and don’t you be afraid
Joy comes in the morning, troubles they don’t last always.
For there ‘s a friend named Jesus, who will wipe your tears away
And is your heart is broken just lift your hands and say

Oh I know that I can make it, I know that I can stand
No matter what may come my way, my life is in your hands.(2 x)

With Jesus I can take it, with him I know I can stand
No matter what may come my way, my life is in your hands

So, when your tests and trails they seem to get you down
(and) all yout friends and loved ones are nowhere to be found
Remember there’s a friend named Jesus, who will wipe your tears away
And if your heart is broken, just lift your hand s and say

Oh, I know that I can make it…………………
With Jesus I can take it………….
My life is in your hands ( 3x).

‘You've Got a Friend’

Wanneer je verdrietig bent of problemen hebt, doe je ogen dicht en denk aan mij. 
Wanneer je verdrietig bent of problemen hebt, roep mij en ik zal er zijn
Wat er ook in je leven gebeurd, je hoeft mijn naam maar te roepen en ik zal er voor 
je zijn. Ik zal naar je toe rennen, je hebt een vriend. Ik wil aan je zijde staan, Je hebt 
een vriend!
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When you're down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, oh nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night
You just call out my name
And you know, wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you've got to do is call
And I'll be there, yes I will
You've got a friend if the sky above you
Should turn dark and full of clouds
And that old north wind should begin to blow
Keep your head together
And call my name out loud now
Soon I'll be knocking upon your door
You just call out my name
And you know, wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you've got to do is call
And I'll be there, yes I wil, you’ve got a friend
All your friends and family, together tonight,
wish you all the best, stay happy, stay healthy,
you're now a silver couple, go for gold.
You just call out my name
And you know, wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
all you've got to do is call
I'll be there (yes, I will)
You've got a friend
Ain't it good to know
You've got a friend

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

Slotlied staande ‘Maak liefde waar in geven en aanvaarden’
tekst Sytze de Vries naar Micharel Forster ; 
melodie : traditionele Ierse melodie LONDDERRY AIR
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2.
Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
de steun die helpt gevaren te trotseren,
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

3.
Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
als wapen dat de ander overspeelt.
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Glorious Touch : ‘Something inside so strong’

The higher you build your barriers, the taller I become
The further you take my rights away, the faster I will run
You can deny me, you can decide to turn your face away
No matter cos there’s something inside so strong
I know that I can make it
Though you’re doing me wrong, so wrong
You thought that my pride was gone
There something inside so strong
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The more you refuse to hear my voice 
The louder I will sing
You hide behind the walls of Jericho, your lies will come tumbling
Deny my place in time, you squader wealth that’s mine, 
my light will shine so brightly
Becos something inside so strong, I know that I can make it, 
Though you’re doing me wrong, so wrong. 
You thought that my pride was gone
There something inside so strong 
Brothers en sisters when they insist we’re just not good enough
When we know better, just look’em in the eyes and say
We’re gonna do it anyway

Vertaling: Iets van binnen is zo sterk
Hoe hoger jij je barrières bouwt, hoe langer ik word
Hoe verder jij mijn rechter ook weg neemt, ik zal sneller lopen.
Je kunt me ontkennen, je kunt beslissen me niet te kennen door je gezicht af te 
wenden 
Maar het maakt niet uit. Binnenin mij is iets zo sterk; Dat ik weet dat ik het kan
Je nam mijn trots weg maar er is van binnen iets zo sterk

Hoe meer je weigert mijn stem te horen, hoe harder zal ik zingen 
Je verschuilen achter de muren van Jericho, je leugens komen uit.
Mijn tijd komt, dan zal jou rijkdom de mijne zijn, mijn licht zal zo helder schijnen. 
Omdat er binnen in mij iets zo sterk is weet ik dat ik het kan
Je doet me onrecht, zo veel onrecht, je dacht dat mijn trots verdwenen was. 
Maar er is iets zo sterk. 
Broers en zussen zeggen dat wij niet goed genoeg zijn maar als we ze in de ogen 
kijken weten we wel beter; 
We kunnen het, op welke manier dan ook.

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

koffie, thee of limonade te drinken
en zijn de stands van Amnesty, de Wereldwinkel 

en staan Ellen en Kees Haas er met hun heerlijke jam.

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.
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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 010 4347162;  cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT

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

Zondag 3 februari
Cantatedienst 17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 4 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 5  februari
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 19.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 6 februari
Bijbelkring 10.30 uur
Platform Pasen 19.30 uur
Voorbereiden BB dienst 20.30 uur

Donderdag 7 februari
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 8 februari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 9 februari
Oud papier Verploegh Chasséplein 09.30 - 12.00 uur

Zondag 10 februari
Dienst 10.00 uur
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