
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 17 november 2019
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 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ (psalm) 98

2.
Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

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 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’

3.
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

4.
Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

hierna gaan we zitten
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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.

Glorialied ‘Aan U, Vader alle glorie’
tekst Sytze de Vries; Melodie John Goss PRAISE MY SOUL

2. 
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3. 
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Exodus 3: 1-15 
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Wij zingen ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ 324

2.
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
"redden wat verloren is," dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
"Ik zal er zijn," zonsopgang, nieuw verbond,

3.
dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Schriftlezing: Lucas 20: 27-38

Wij zingen ‘Gods kinderen op aarde’ 759
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2.
Zij slapen en ontwaken
als in een ogenblik.
God zal hen wakker maken,
Hij waakt voor hun geluk.
Zo worden zij veranderd
tot heerlijkheid en eer.
Zij geven zich uit handen
en leven in den Heer.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen ‘Een mens te zijn op aarde’             807

2.
De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

3.
De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen
maar wie is onze weg?

4.
De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

5.
Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6.
Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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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 Diaconie
2e Wijkkas 

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

Slotlied staande ‘Eens als de bazuinen klinken’ 769
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2.
Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

5.
Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6.
Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zending en zegen

Allen : AMEN

***
MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.

Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.

Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas:   NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
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 bea-
mer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

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

Zondag 17 november
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur
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Maandag 18 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 19 november
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 20 november
Koffieochtend 10.30 - 12.00 uur
Lunch 12.00 uur

Donderdag 21 november
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Leeskring Thomas Halik 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 22 november
Oefenen kinderkerstzangavond 14.45 - 15.30 uur
Oefenen kinderkerstspel 15.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 24 november
Dienst, Laatste zondag 
van het kerkelijk jaar 10.00 uur

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

Derde woensdag van de maand
Woensdagochtend 20 november

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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