
Orde van dienst voor de viering
van zondag 27 januari 2019

in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel

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

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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We zingen ‘De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’
Cantorij couplet 1; allen 2

2.
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
En leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
Waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.

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 ‘De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’ 
Cantorij couplet 3 allen  4

3.
De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
Die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.

4.
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
Wij weten ons door hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

Hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo zingen wij”
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We zingen samen met de cantorij  Kyrie en Gloria 299e

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 61 : 1-9

Wij zingen 530

Schriftlezing: Lucas 4 : 14-21

Wij zingen 986
Cantorij couplet 1 en 2 ; allen 3 en 4

2.
Die woorden van leven en licht
heeft God in de vroegte gezongen.
Zijn lied was een scheppend gedicht,
zijn stem heeft het duister verdrongen.

3.
Het duister, de macht van de dood,
verdween voor het licht dat God baarde;
het licht was zijn schepping tot brood,
de vrucht was het leven op aarde.

4.
Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem
het lied zingt van hemel en aarde.

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen 975
Cantorij couplet 1 ; allen 2, 3 en 4

1.
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

3.
Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
Ras of huidskleur, rangen, standen-
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

4.
Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplein.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
Wees te gast bij God de Heer.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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Mededelingen
DIENST VAN DE TAFEL

Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met het gezongen:

Inzameling van de gaven voor:

1e Diaconale Wijkkas
Met deze collecte steunt u het diaconale werk wat vanuit deze kerk gedaan wordt. 

Een paar voorbeelden: 
– Voor de kerst zijn er bij de ouderen boven de 85 jaar Bijbelse dagkalenders ge-
bracht. 
– De liturgie voor de kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst zijn in een feestelijk 
jasje gestoken. 
– Met Pasen komt er een nieuwe paaskaars en de liturgie krijgt een speciale omslag. –
Elke week worden er vanuit de kerk bloemen weggebracht als groet of bemoediging 
namens de hele gemeente. 
– Door de contactpersonen worden er ook tussendoor bloemen bij gemeente leden 
gebracht bij speciale gebeurtenissen. Dit alles brengt kosten met zich mee, en daarom
bevelen wij de collecte van harte bij u aan.

Mocht u de Wijkdiaconie anders willen steunen dan is het ook mogelijk met een gift op
bankrekening nr. NL18 INGB 0005 3441 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht.

2e Jeugdwerk (JOP)

Nodiging:

Avondmaalsgebed

V. De Heer is met u allen!
A.   Zijn vrede is met u!
V. Laten wij danken de Heer, onze God!
A.   Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging eindigend met de woorden:
‘zingen ook wij uw lof, samen met als wat adem heeft in hemel en op aarde:’

Wij zingen 404e  
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Wij zingen 404e

Gedachtenis

Onze Vader 
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.

Vredegroet: 
V. De vrede van Christus met u allen!
A. Zijn vrede met u!
(We geven elkaar de vredegroet.)

Wij zingen 408e
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Delen van brood en wijn 

Tijdens de rondgang zingt de cantorij: 
‘Het brood in de aarde gevonden’ (390)

1.
Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.

2.
Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eender brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.

3.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.

4.
Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensbestaan.

5.
Gij deelt met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.

Dankgebed 

Wij zingen staande 838 
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2.
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald) 

Zending en zegen

Allen : AMEN

We bedanken Kees van den Berg

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, 

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

Zondag 27 januari
Taizégebed  instuderen 18.30 uur

 ,, ,,  viering 19.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 28 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 29 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 30 januari
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Donderdag 31 januari
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 1 februari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 2 februari
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur
Bethel Vrouwen Zingen 15.00 uur
BVZ repetitie 14.30 uur

concert 16.30 uur

Zondag 3 februari
Dienst 10.00 uur

TAIZÉVIERING
27 januari Bethelkerk  – Burg. Verkadesingel 26

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. 
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

10

mailto:predikant@ambachtoost.nl

