
Zondag  17 februari 2019

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger  : Pastor Marja Griffioen
Organist : 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 staande lied 221, 1 en 2

2.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

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 lied 221,3

3.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft-
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

(hierna gaan we zitten)
Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
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waarna we zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

Wij zingen: Lied 217, vers 1,2, en 5

2.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.

5.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Jeremia 17,5-10

Wij zingen Lied 1, vers 1 en 2
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2.
Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

Lezing: Lucas 6, 17-26

Wij zingen: Lied 840, 1,2 en 3

2.
O mijn God, Gij zegt ''ga'' en ik ga,
Gij zegt ''ga'' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3.
Want o Heer, ik zeg ''kom'' en Gij komt,
ik zeg ''kom'' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Uitleg en verkondiging  

Wij zingen een geloofsbelijdenis: ‘Wij geloven in de schepper van het leven’, 
vers 1,2 en 3
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2.
Wij geloven in de mens van Gods erbarmen:
vleesgeworden woord dat eens bevrijdt
al de zijnen, maar toch eerst de arme,
de verdrukte mens die buigt en lijdt.
In het woord, in de kracht van de liefde.

3.
Wij geloven in het woord dat vergezichten
opent voor de mens die daaruit leeft,
die zich naar dat visioen wil richten
door de geest die hij ontvangen heeft.
In het woord, in de geest van de liefde.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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 hemelen 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: 
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1e = Kerk in actie / 40 dagentijd / werelddiaconaat / Noodhulp
2e = Wijkkas

Droogte overleven in Ethiopië
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar tijdens de zomer van vorig jaar 
hadden we ook in Nederland te maken met veel droogte. Voor ons een uitzonderlijke 
situatie, die tot discussie leidde. In Ethiopië zijn dat soort gesprekken aan de orde van
de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Daardoor is 
het nog veel belangrijker om:

- heel zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond
- om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken
- om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood
- en om goed te weten wanneer regen wel of niet valt.

In Ethiopië ondersteunen lokale partners van Kerk in Actie boeren om beter 
voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:

- ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond;
- ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten 

verbouwen;
- ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes;
- ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte  en hevige regens, zodat ze 

weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.

In Nederland kijken wij vaak op buienradar om te zien wanneer we niet nat regenen. 
Maar voor boeren en boerinnen in Ethiopië betekent deze (weers)informatie het 
verschil tussen zelfstandig overleven of afhankelijk raken van noodhulp. Heel 
belangrijk dus, dat ze daar toegang toe krijgen!
Helpt u mee? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië 
om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering en andere noodhulpprojecten 
van Kerk in Actie.

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

Slotlied staande Lied 839, 1 ,2 en 3

refrein
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2.
De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein

3.
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein

Zending en Zegen

G.: gezongen amen

***

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade

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

Zondag 17 februari
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 18 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 19  februari
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 20 februari
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 – 19.45 uur

Donderdag 21 februari
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 22 februari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 24 februari
Dienst 10.00 uur

'Pelgrimsliederen'
De tweede avond over kerkmuziek vindt plaats op donderdag 28 februari en staat
onder leiding van Arie Eikelboom. 

Thema van de avond is 
‘Pelgrimsliederen’. 
Pelgrimsliederen zijn liederen van 
en voor mensen ‘onderweg’. Door 
de eeuwen heen en tot in deze tijd
zijn er vele geschreven en geliefd 
geworden bij de gelovigen. De 
tocht van het joodse volk naar het
beloofde land is daarbij nog altijd 
een icoon voor de geloofsweg.

Arie Eikelboom is kerkmusicus en gespecialiseerd in de hymnologie (de 
wetenschap van christelijke hymnes). In 2007 promoveerde hij aan de Rijks 
Universiteit Groningen tot doctor in de Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschappen op het proefschrift: ‘Jesu, meine Freude’ BWV 227 van
Johann Sebastian Bach.
In Vlaardingen had hij 15 jaar de algehele leiding bij de uitvoering van de 
Bachcantates in de Grote Kerk.
Bij zijn lezing zullen veel pelgrimsliederen uit de traditie en uit de laatste tijd 
toegelicht en vooral gezongen worden.
Van harte welkom!
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Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26
Datum: Donderdag 28 februari
Tijd: 20.00 uur

Informatie bij:
- ds. Guus A.V. Fröberg (predikant@ambachtoost.nl, 0104348433)
- Hans Treurniet (hans.treurniet@xs4all.nl, 0104750757)

Foto’s en film materiaal BVZ en BMZ

In verband met de privacy wetgeving worden de foto’s en films niet meer op het 
openbare internet gezet.
De files zijn nu te via een link te downloaden. De deelnemers hebben intussen al de 
links ontvangen.
Via een mail naar bmz.bethel@gmail.com kunnen de links ook voor de toeschouwers
verkregen worden.
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