
Orde van dienst voor de viering
van zondag 12 mei 2019
4e zondag van de paastijd

Zondag Goede Herder
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : 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 

We gaan staan
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Wij zingen ‘De dag gaat open’ 217

2.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

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 dag gaat open’ 217
4.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

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 : ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 304

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: Numeri 27 : 12-23

Wij zingen ‘De Heer is mijn herder’ 23b

2. De Heer is mijn Herder!
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Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

5.
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Schriftlezing: Johannes 10 : 22-30 

Wij zingen ‘Ik zal U verhogen’  (We zingen het 2x)

Uitleg en verkondiging: 

Wij zingen ‘Zing nu de Heer, stem allen in’ 654
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2.
Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

4.
Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, -
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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 DMC/ De Windwijzer
2e Jeudwerk/JOP

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

Slotlied staande ‘Gij boden rond Gods troon’ 725
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2.
O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw Koning staan,
uw grote koor 
in 't zoete licht
van zijn gezicht 
zingt ons nu voor!

3.
Gij heiligen van hier,
zingt met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.
Heft dan het hoofd 
en leeft voorgoed
haar tegemoet. 
God zij geloofd.

4.
Ook ik zing voluit mee
de glorie van de Naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind 
mijn leven lang
vol van gezang 
om Hem mag zijn!

Zending en zegen

Allen : AMEN

Bij de uitgang staat de bloemenpot

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

Zondag 12 mei
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 13 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 14 mei
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 19.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 15 mei
Koffieochtend + 10.30 uur
Lunch 12.00 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Vergaring Taizéwerkgroep 20.00 uur

Donderdag 16 mei
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 17 mei
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 19 mei
Dienst 10.00 uur

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Woensdagochtend 15 mei
Ook deze keer is er de mogelijkheid om aansluitend op de koffieochtend met elkaar te
lunchen.

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk

De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl ; tel.010 4347162 
of Anneke Rodenburg ; tel. 010 4340055.

Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!
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