
Orde van dienst voor de viering
van zondag 6 januari 2019

in de Bethelkerk
herbevestiging van Cobie Plantinga

voorganger   : Ds. 
Guus A.V. Fröberg

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 

We gaan staan
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Wij zingen ‘Van ver van oudsher aangereikt’ 

2.
Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

3.
Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

4.
Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!

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 ‘Van ver van oudsher aangereikt’

5.
Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

6.
O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

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.
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Glorialied 305

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht,
vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, 
liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 60 : 1-6
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Wij zingen (psalm) 72

2.
Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.

Schriftlezing: Matteüs 2 : 1-12

Wij zingen 468

2.
Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3.
Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.
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4.
Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Uitleg en verkondiging:  ‘Het licht overwint de duisternis’

Wij zingen 221

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.

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.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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(Her)bevestiging

Om te beginnen

Gemeente, de kerkenraad heeft u bekend gemaakt dat Cobie Plantinga zal worden 
bevestigd tot diaken.
Cobie zal  worden herbevestigd omdat haar termijn met ieders instemming wordt 
verlengd.
We stellen vast dat er geen bezwaren zijn, daarom mogen we thans overgaan tot de 
herbevestiging. 

Ter inleiding

Steeds opnieuw worden in de gemeente van Christus
vrouwen en mannen geroepen
om samen met de voorganger
de dienst aan Gods Rijk gestalte te geven in het ambt,
en het heil, ons toevertrouwd, als gegeven talenten te beheren,
tot glorie van de Ene, tot genade voor ons allen.

Zo worden in de Gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken.
om samen met de predikanten, kerkelijk werkers,
pastoraal medewerkers en andere gemeenteleden  
deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Gebed

Belofte bij voortzetting van het ambt

De ambtsdrager gaan staan

Voorganger: Beste Cobie,
je bent reeds eerder in het ambt bevestigd, daarom vraag ik je:

Beloof je dit waardig en trouw te blijven doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt.

En beloven je voorgoed geheim te houden
al wat aan je wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop je antwoord?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.

Zegen

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.

Allen gaan staan

Gemeente van de Bethelkerk,
nu Cobie Plantinga is herbevestigd tot diaken, 
belooft u haar te omringen met uw meeleven,
haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan de Heer en zijn Rijk 
en haar keer op keer te dragen met uw gebed?

Gemeente: Ja beloven wij!
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Wij zingen 425

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.
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 Protestantse Gemeene te Vlaardingen
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tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald

Slotlied staande ‘Vertrouw de nieuwe wegen’
melodie lied 864 ; tekst Klaus Peter Hertzsch 

1.
Vertrouw de nieuwe wegen 
waarop de Heer ons leidt,
want leven is bewegen,
is trekken door de tijd.
Sinds aan de hoge hemel 
Gods regenboog verscheen,
zijn mensen uitgetogen,
gingen op zijn woord heen.

2.
Vertrouw de nieuwe wegen
en trek voort in de tijd.
God wil dat gij een zegen
op deze aarde zijt.
Die ons reeds lang geleden
het ware leven bracht,
die zal ons daarheen leiden
waar Hij ons nodig acht.

3.
Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen
in tijd en eeuwigheid.
De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.

Zending en zegen

Allen : AMEN

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: IBAN bank nr. 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

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 7 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

`
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Dinsdag 8 januari
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 9 januari
Bijbelkring 10.30 - 12.00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 19.30 uur

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

Vrijdag 11 januari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 12 januari
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 13 januari
Dienst 10.00 uur
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