
Orde van dienst voor de viering
van zondag 5 mei 2019

3e zondag van de paastijd
Zondag Jubilate (Juicht!)

in de Bethelkerk

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 ‘De aarde is vervuld’ 650

2.
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3.
Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4.
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

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 aarde is vervuld’ 650
5.
De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6.
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7.
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

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 :  652

2.
Zing jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zing jubilate!

3.
Zing jubilate voor de Zoon,
dat hij de hemel heeft verlaten,
dat hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4.
Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jeremia 32 : 36-41 

Wij zingen ‘Zij zullen de wereld bewonen’   763
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2.
Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3.
En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

4.
De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

5.
Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

Schriftlezing: Lucas 24: 36-48  

Wij zingen ‘Terwijl wij Hem bewenen’   644

2.
Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

4.
Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

3.
Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

5.
Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Uitleg en verkondiging: 
‘alle volken opgeroepen worden tot inkeer te komen’

Wij zingen 'God die ons ooit bevrijdde' 
tekst Sytze de Vries ; melodie lied 246b

1.
God, die ons ooit bevrijdde,
wil ons ook verder leiden
en ga ons lichtend voor!
Zijn wij uw trouw indachtig
of blijven wij onmachtig
verzanden in ons eigen spoor?

2.
Uw goedheid is gebleven:
tot vrijuit samen leven
zijn wij nog steeds gedacht.
Die weldaad te gedenken
is ook haar verder schenken
waar recht vandaag weer wordt verkracht.
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3.
Een huis voor de ontheemde,
een haven voor een vreemde,
een veilig toevluchtsoord,
dat wij die vrijplaats bouwen
en zo op U vertrouwen
aan wie de toekomst toebehoort.

4.
Hoor van de aarde schreeuwen
het bloed van al die eeuwen,
dat U zo kostbaar is.
Die alle wraak beteugelt,
neem dan onder uw vleugels
wie zoek raakt in de wildernis.

5.
En wees omlaag gebeden,
jij gouden stad van vrede,
waar ieder veilig is.
Jeruzalem, wij dromen
van jou als onderkomen
waar elk de ander heilig is.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Zuid-Korea
Hwang Won stapte op 11 december 1969 op een binnenlandse vlucht naar Seoel, de 
hoofdstad van Zuid-Korea. Noord-Koreaanse agenten kaapten het vliegtuig en vlogen 
het naar Noord-Korea. 39 passagiers kwamen in de loop van de tijd weer thuis, maar 
van Hwang Won en 11 anderen, ontbreekt ieder spoor. Hij wordt dit jaar 82 jaar. Zijn 
familie hoopt vurig op een weerzien voor het te laat is.
 
Eritrea
Ciham Ali Ahmed wordt al ruim zes jaar vastgehouden op een geheime locatie. Ze is 
nergens voor aangeklaagd. Naar alle waarschijnlijkheid proberen de Eritrese autoritei-
ten Cihams vader te straffen. Ze denken dat hij betrokken was bij een poging de re-
gering omver te werpen.
 
Gelukkig ook weer goed nieuws:
 
Egypte
In Egypte is activist Islam Khalil is uit de gevangenis ontslagen, na meer dan een jaar 
gevangenschap vanwege verzonnen aanklachten. Amnesty voerde actie voor zijn vrij-
lating. De klachten tegen hem zijn echter nog niet komen te vervallen.
Equatoriaal-Guinea
De president van Equatoriaal-Guinea, Teodoro Obiang Nguema, kondigde op maandag
15 mei aan dat hij een wetsvoorstel zal indienen om de doodstraf in zijn land af te 
schaffen. Dit is een eis van de Gemeenschap van Portugeessprekende Landen.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
G.: 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 Diaconie
2e Missionair werk

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

Slotlied staande ‘Zal er ooit een dag van vrede’  462 

2.
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3.
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4.
Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5.
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.
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6.
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

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: 
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. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 6 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 7 mei
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 8 mei
Bijbelkring 10.30 uur
Kring jonge ouders 20.00 uur

Donderdag 9 mei
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 10 mei
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 11 mei
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 uur

Zondag 12 mei
Dienst 10.00 uur
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