
Orde van dienst voor de viering
van zondag 24 februari 2019

in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
cantorij o.l.v. : Ed Saarloos

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 320
cantorij couplet 1 ; allen couplet  2

2.
Bemin uw Heer te allen tijd,
dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

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 320
cantorij couplet 3 ; allen couplet 4 en 5

3.
Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

4.
De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.
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5.
De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.

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.

Glorialied :  ‘Aan U, Vader alle glorie ‘
Tekst Sytze de Vries; melodie John Goss, PRAISE MY SOUL

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
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Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 45 : 1-3; 11-15

Wij zingen 723

Schriftlezing: Lucas 6 : 27-38 
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Wij zingen 973
cantorij couplet 1 en 3 ; allen couplet 2 en 4

2.
Om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3.
Om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit, of is gewond,
halleluja,

4.
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Uitleg en verkondiging: 
Einde van de voor wat hoort wat samenleving? 

Wij zingen 321
cantorij couplet 1, 4 en 6 ; allen couplet 2, 3, 5 en 7

2.
Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

3.
Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.
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4.
Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

5.
Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.

6.
Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

7.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

1e keer cantorij ; 2e keer allen

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 Diaconie
2e Missionair werk

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

Slotlied staande  ‘Kan ooit mijn lied toereikend zijn’
cantorij  couplet 1 en 3  ; allen 2 en 4

3.
Wanneer geloof mijn hart verlicht,
een liefdesvuur het vult,
dan deel ik even in dat koor,
in hemels licht gehuld.
Maar ik vrees kil en koud te zijn
ondanks mijn vurig lied.
Gij, die puur goud geschonken krijgt.
tel ook wat ik u bied.

4.
Wat zijt gij groot, o Levende,
wie alles toebehoort.
U kennen laten mij delen in
dit hemelse akkoord.
Gij oeverloze oceaan,
en hemelsbrede zon,
Gij, God van altijd, overal,
die ook mijn hart bewoont.

Zending en zegen

Allen : AMEN

MEDEDELINGEN
Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @  BethelkerkVld   en facebook
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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. G.A.V. Fröberg, redactie@ambachtoost.nl

Maandag 25 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 26  februari
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 27 februari
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 28 februari
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
Avond ‘Pelgrimsliederen’ met
Arie Eikelboom 20.00 uur

Vrijdag 1 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 2 maart
Oud Papier Goudenregenstaat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 3 maart
Bethel Bijzonder Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 3 maart a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om afwasmiddel  in te leveren.
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het weekend 
opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking.

Informatie: Jos van den Boogert 
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Op weg naar Pasen

 (Huis)Paaskaars
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.
De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. 
De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 20 april zal worden aangestoken is 
de kaars brood en wijn (A).
De andere te bestellen huispaaskaarsen zijn:
B. Verbondenheid, C. Christus met lam en D. Chi-Rho kruis
Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen: 
www.boca.nl
De intekenlijsten liggen vanaf zondag 17 februari tot en met zondag 10 maart in de 
kerk.

 Veertigdagenkalender
Zondag 3 maart is ná de dienst de door uzelf samengestelde veertigdagenkalen-
der te koop. In de kalender staan o.a. gedichten, teksten, recepten en knutsels. 
De kalender is daarenboven rijk geïllustreerd. 
De kalender is voor  € 1, - te koop en dat is een bijdrage aan de vastenpot.
Met dank aan Carla van Ee voor het redactiewerk en het reproteam voor het maken 
van de kalender.
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