
Oecumenische viering 20 januari 2019

in de Bethelkerk

voorgangers   : Pastor Henri Egging
Ds. Guus A.V. Fröberg

organist   : Nel de Heer
Willibrordkoor 

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 ‘Geef Heer, de koning uwe rechten’

4.
Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

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

Inleidende woorden

Gebed om ontferming 
V. Geliefde broeders en zusters, 

laten we de Heer om ontferming vragen:
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L1 God van compassie,
U hebt ons gekozen om uw kudde te hoeden.
Uw Zoon Jezus leerde ons recht te doen.
Wij beseffen dat wij ons in onze dienst soms verkeerd gedragen
tegenover de mensen die U aan ons hebt toevertrouwd:

door voorrang te geven aan wie dichtbij ons zijn of hoger aangeschreven staan;
door voorbij te gaan aan de vreemdelingen,
de armen en de minsten in onze samenleving;
door bang te zijn om op te komen voor wie verdrukt worden;
door geld en fondsen niet goed te gebruiken.

Door dat alles hebben mensen zich afgekeerd van uw kerk.
Heer, ontferm U.

Koor: Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.
  Christus ontferm U, Christus ontferm U, 

Christus ontferm U.
Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

L2 God van liefde,
U hebt ons verzameld als schapen van uw kudde.
Uw Zoon Jezus leerde ons elkaar lief te hebben,
als teken dat wij zijn leerlingen zijn.
Wij belijden dat we soms niet genoeg naar zijn gebod van liefde leven:

door leden van andere kerken als rivalen te zien;
door elkaar vijandig te behandelen en niet gauw te vergeven;
door vooral op ons eigen belang gericht te zijn;
door niet te letten op de noden van onze broeders en zusters;
door mensen die anders denken buiten te sluiten.

Door dat alles zijn de scheidsmuren tussen ons en anderen
alleen maar hoger geworden.
Heer, ontferm U.

Koor Heer, ontferm U, ….

L1 God van genade,
U hebt ons opgedragen om ons huis van samenkomst te maken
tot een plaats van gerechtigheid voor allen.
In uw ruimhartige liefde laat U het regenen
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Door Jezus leert U ons lief te hebben zonder onderscheid.
Wij belijden dat we hierin tekort schieten:

door geen respect te hebben voor onze naasten;
door via sociale media onwaarheden of valse berichten te verspreiden;
door eraan mee te doen dat de harmonie tussen mensen wordt verstoord.

Door dat alles loopt de wereld gevaar een barre woestijn te worden,
die niet langer vruchten van gerechtigheid voortbrengt 
voor allen.
Heer, ontferm U.

Koor Heer, ontferm U, …

V Moge de almachtige en barmhartige God ons genadig zijn.

A Amen.
Glorialied  ‘Zing van de Vader’
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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 16 : 10-20

10 U moet voor de HEER, uw God, het wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw 
vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent. 

11 Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en 
dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de stad wonen, en de
vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die de HEER, 
uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. 

12 Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan 
deze voorschriften.

13 Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende 
zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren.

14 Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw 
slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u
in de stad wonen. 

15 Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van 
zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier 
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daarom uitbundig feest.

16 Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de HEER, uw God, verschijnen 
op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde brood, het 
Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen 
komen; 

17 ieder moet geven naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend.

Over rechters, koningen, priesters en profeten

18 Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, 
rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. 

19 U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen 
steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de wijze 
blind en de stem van de rechtvaardige vals. 

20 Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het 
land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen.

Wij zingen ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’

Koor : Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal op mijn bed niet slapen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
voordat ik heb gevonden: 
een plek waar Hij wonen kan, 
een plaats om te rusten voor Hem 
die God is, de enige ware.

Allen: 

Koor :  Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
ik mag versmachten van dorst, 
tot ik gevonden heb: 
een plek waar de doden leven, 
de plaats waar recht wordt gedaan 
aan de verworpenen der aarde. 

Allen : 
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Schriftlezing: Romeinen 12 : 1-13

1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om 
uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, 
want dat is de ware eredienst voor u. 

2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw 
gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, 
volmaakt en hem welgevallig is.

3. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u 
zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig 
over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf 
die God u heeft gegeven.

4. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde 
functie hebben, 

5. zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 
lichaamsdelen. 

6. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons 
geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming 
met het geloof gebruiken. 

7. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave 
heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 

8. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat 
zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie
barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw ‘het kwaad’ en wees het goede 
toegedaan. 

10. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander 
hoger dan uzelf. 

11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en 
dien de Heer. 

12. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

13. Bekommer u om de noden van de 'heiligen' en wees gastvrij.

Wij zingen ‘Laudate omnes gentes’
vertaling: Alle volken, loof de Heer!’

Wij zingen ‘Laudate omnes gentes’
vertaling: Alle volken, loof de Heer!’
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Schriftlezing : Lucas 4 : 14-21

14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem
verspreidde zich in de hele streek. 

15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 

16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte 
ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 

17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af 
tot de plaats waar geschreven staat:

18    ‘De Geest van de Heer rust op mij,
   want hij heeft mij gezalfd.
   Om aan armen het goede nieuws te brengen
   heeft hij mij gezonden,
   om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
   en aan blinden het herstel van hun zicht,
   om onderdrukten hun vrijheid te geven,

19    om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de 
ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 

21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen 
gaan.’

Wij zingen ‘Uw woord is waarheid, Heer’
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Uitleg en verkondiging

Wij zingen ‘Uit uw hemel zonder grenzen’

2.
Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3.
Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

4.
Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

5.
Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Voornemen voor gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid

V Jezus Christus bidt voor de eenheid van zijn leerlingen.
Het offer van zijn leven brengt waarheid en gerechtigheid.

L Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen de weg van Jezus te gaan.

L Laten we gehoor geven aan zijn roep.

A Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

L Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om ons leven vrij te houden 
van de dorst naar geld en bezit,
en tevreden te zijn met wat wij hebben.

A Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

L Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om vrijheid te verkondigen aan degenen die gevangen zijn of 
slachtoffer van geweld.

L Laten wij hen helpen om waardig te kunnen leven.
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A Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

L Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om gastvrijheid te verlenen aan ` vreemdelingen.

L Laten wij elkaar proberen te overtreffen in respect.

A Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

L Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om het Goede Nieuws te verkondigen aan heel de schepping.

L Laten wij het leven en de schoonheid van Gods schepping beschermen.

A Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

V Om onze persoonlijke inzet voor het werken aan gerechtigheid te concretiseren,
bent u allen uitgenodigd om één voornemen, één intentie, één belofte op te 

schrijven op twee aparte kaarten. 
Wij nodigen u uit één van deze kaarten dicht bij u te houden. 
De andere kaart wordt opgehaald en als een offergave naar voren gebracht.

Wij zingen ‘Van grond en vuur zult Gij ons maken’

Allen:

Koor: Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

Allen:

Koor: Niet meer beklemd en verdeeld
niet meer in woorden gevangen
één en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.
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Allen:

Koor: Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het Lam,
zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 

Allen:

De kaartjes met de voornemens voor gerechtigheid, barmhartigheid en 
eenheid worden nu ingezameld.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met het zingen van: ‘Heer, hoor ons bidden’

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 Oecumene

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’

2.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3.
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zending en zegen

Allen : AMEN

***
Na de dienst  is er gelegenheid 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.
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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
Berichten kunt u sturen naar 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 20 januari
Oecumenische dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 21 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 22 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 23 januari
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Donderdag 24 januari
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 25 januari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 27 januari
Dienst 10.00 uur
Taizégebed  instuderen 18.30 uur
    ,, ,,   viering 19.00 uur

[Zie volgende pagina.]
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TAIZÉVIERING
27 januari
Bethelkerk – Burg. Verkadesingel 26

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. 
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In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Voorafgaande aan de Taizégebeden wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer 
18.55 met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering zingen, 
instuderen.
Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, 
ervaringen te delen of wat na te praten.

Volgende viering:
31  maart – Heilige Lucaskerk, Hoogstraat 26 

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

De Bethel Vrouwen Zingen: 
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