
Orde van dienst voor de viering

van zondag 13 januari 2019

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

 

      

              

voorganger : ds. Laura van Weijen orgel : Hans
Treurniet

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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We zingen staande  lied 280: 1 en 2 

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

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 280: 4 en 6

4.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

6.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

(hierna gaan we zitten)

Kyriëgebed  eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: Heer ontferm U over ons

Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
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Glorialiedlied : Ongestraft mag liefde bloeien

2.
Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag

Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing :  psalm 78:1-8

Wij zingen lied 78:1 en 2
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Wij zingen lied 78:1 en 2

2.
Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.
‘t Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, -
ons en alwie door ons wordt ingewijd.

Schriftlezing : Lukas 2: 41-55

Wij zingen lied 316: 1 en 4 

4.
Het woord van liefde, vrede_en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.
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Uitleg en verkondiging 

Wij zingen lied  422 

2.
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe u tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt.

3.
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
Dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint.   

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

AMNESTY NIEUWS
Burundi: Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in april dit jaar 
veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij streed tegen marteling in 
Burundi. Rukuki zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid hebben 
bedreigd’, omdat hij als werknemer van de inmiddels verboden organisatie
ACAT-Burundi zich inzette tegen marteling.

Vietnam: De Vietnamese mensenrechtenverdediger Trần Thi Nga werd bijna 2 jaar 
geleden opgepakt voor haar deelname aan een protest. Ze werd in de gevangenis 
aangevallen. Zeer waarschijnlijk in opdracht van de gevangenisdirecteur.

Gelukkig ook weer goed nieuws:

Indonesië: In Indonesië is gewetensgevangene Johan Teterissa vrijgelaten. Hij werd 
in juni 2007 opgepakt nadat hij deelnam aan een vreedzame demonstratie tijdens een
bijeenkomst waarbij de toenmalige president Yodhoyono aanwezig was.

Egypte: In september van dit jaar werd de Egyptische vrouwenrechtenverdediger 
Amal Fathy veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf omdat zij in een 
video kritiek leverde op de autoriteiten, die seksuele intimidatie niet weten in te dam-
men. Ze zit al zeven maanden onterecht in voorarrest vanwege een andere rechts-
zaak. Recent beval de rechter Fathy’s voorwaardelijke vrijlating.

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Heer, hoor ons!

stil gebed   
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‘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  Zending Werelddiaconaat
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Na afloop staat bij de uitgangen de bloemenpot

We zingen staande lied 315 
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2.
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3.
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
‘t Verwaait als gras en weidebloemen.-
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zending 
Zegen

*** 
Na de dienst is er gelegenheid 

om 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: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 14 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 15 januari
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Vorming en Toerusting in de PGV 19.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 16 januari
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Donderdag 17 januari
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
De radicale Bonhoeffer 20.00 uur
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Vrijdag 18 januari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 19 januari
BMZ (instuderen) 14.00 uur
uitvoering 16.30 uur

Zondag 20 januari
Dienst 10.00 uur

Vorming en toerusting in de Protestantse Gemeente Vlaardingen

Avond 3: ‘Schriftlezing en verkondiging’
De dienst van het Woord, de schriftlezing en verkondiging, vormen het hart van de li-
turgie. De gemeente hoort het Woord en de woorden van de voorganger en laat ze op
zich inwerken. 
Vanavond stappen we d.m.v. de werkvorm bibliodrama zèlf in een bijbelverhaal en 
verbinden ons actief, al improviserend en spelend met de personen die er in het ver-
haal voorkomen. We kruipen als het ware in de huid van de verschillende personen 
die in het verhaal een rol spelen. Zo kunnen we ontdekken wat die personen in bewe-
ging zet en ook wat dat voor verbinding heeft met ons eigen leven en de rollen die wij
spelen. Een belichaamde exegese en toepassing, zou je kunnen zeggen. Iedereen kan
meedoen. Je hoeft er niet voor te kunnen toneelspelen.
Wanneer: Dinsdag 15 januari, 19.30 uur (let op: afwijkende tijd i.v.m. de andere 
avonden)
Locatie: Bethelkerk
Leiding: Rob van Herwaarden en Lydia Roosendaal
Aanmelding: rvanherwaarden@dewindwijzer.nl

Einde van de religie of een nieuw begin?

De radicale Bonhoeffer

Donderdag 17 januari
Locatie: Bethelkerk
Aanvang: 20.00 uur
Basis is het (her)lezen van een aantal gevangenisbrieven van Dietrich Bonhoeffer 
zoals deze verzameld zijn in ‘Verzet en Overgave’.
Deze brieven waarin schetsen van een ‘christendom zonder religie’ worden 
geformuleerd vormen een bron van inspiratie voor John D. Caputo en Peter Rollins.
Deze zullen we de volgende avonden ontmoeten.

Er zullen kopieën van de te lezen gedeelten gemaakt

Opgave en informatie bij: DS. Guus A.V. Fröberg
predikant@ambachtoost.nl
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