
Orde van dienst voor de viering
van zondag 20 oktober 2019

in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel

voorganger   : Ds. Henny Kouwenhoven
Ds. Guus A.V. Fröberg

organist   : Guus Korpershoek
cantorij o.l.v. Niec Saarloos

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
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Liturgische schikking

We vieren het 65 jarig ambtsjubileum van ds. Kouwenhoven.

Zijn woorden zijn als zaden gezaaid
tot diep in het donkerste dal.
Door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vruchtdragen zal.
                                        naar lied 425 'Vervuld van uw zegen'

We zien zaden als woorden, rode rozen als symbool van de liefde en onderaan
op het mos bloemen en vruchten.
De kaarsen worden aangestoken

Welkom 

We zingen staande ‘Evenals een moede hinde’ (psalm) 42 

3.
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.
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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

Wij zingen met de cantorij 
‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 281 
allen : 1,3, 6 en 10 ; cantorij 2 en 4

2.
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3.
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

4.
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

6.
De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

10.
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan:
Kyrie eleison!

Woorden ter inleiding

De cantorij zingt ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’  816

1.
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

2.
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
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3.
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4.
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo zingen wij”

We zingen:  Heer ontferm U over ons
 Christus ontferm U over ons
 Heer ontferm U over ons.

Glorialied met de cantorij ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’  377 

allen 1,2 en 6 ; cantorij 4 en 5

2.
Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
o Lam van God, ik kom.

3.
Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt - 
o Lam van God, ik kom.

4.
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -  
o Lam van God, ik kom.

5.
Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - 
o Lam van God, ik kom.

6.
Zoals ik ben - ja, dat ik dan 
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan: 
o Lam van God, ik kom.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Schriftlezing: Genesis 32 : 23-32

Wij zingen met de cantorij ‘Uit uw verborgenheid’  500 
Cantorij 1 ; allen 2 en 4

2. 
Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.

4. 
Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen ‘Vervuld van uw zegen’ 425
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De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL

Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

 
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Wijkkas

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!
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Dankzegging eindigend met de woorden:

‘met allen die ons zijn voorgegaan
om de hoop te bewaren
tot het einde:’

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.)
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Wij zingen 408e

Delen van brood en wijn 

Tijdens het delen van brood en wijn zingt de cantorij:
'Genesteld aan uw hart'                282

1.
Genesteld aan uw hart
en aan uw altaar kind aan huis,
pelgrim schuilt,
zo ben uk thuis
bij U, mijn God, die in
uw loofhut mij bewaart.

3. 
Hier leef ik uit uw hand,
een tafel is ons aangericht.
 Ik deel het brood
dat Pasen sticht,
ik smaak de beste wijn
en word een bloedverwant.

2. 
Hier wordt uw woord van kracht,
dat mij herschept en adem geeft,
de ziel wil zijn
van al wat leeft.
Het fluistert in mijn oor
 hoe vurig Gij mij wacht.

4.
Dit brood in onze mond
doet proeven wat ophanden is,
is ons gedeeld
geheimenis
onthult hoe Gij, o zon,
al in ons midden woont.

Dankgebed 

Wij zingen staande ‘Ga maar gerust’      1, 2 en 3
Nederlandse tekst van Sytze de Vries vrij naar een bekende Engelse hymne ‘Be still 
my soul’ met de melodie Finlandia van Jean Sibelius (1865-1957).
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2.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

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

Zending en zegen

Allen : AMEN

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

koffie, thee of limonade te drinken.

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 Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.
Volg ons op twitter @  BethelkerkVld   en facebook.
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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  .  

Zondag 20 oktober
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

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

Dinsdag 22 oktober
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Donderdag 24 oktober 
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 25 oktober
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 27 oktober
Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur

Gemeenteavond woensdag 30 oktober

Woensdagavond 30 oktober, 20 uur  is er voor de wijkgemeente Ambacht-Oost een 
gemeenteavond over het rapport ‘EERSTE KRIJTSTREPEN voor de Protestantse Ge-
meente te Vlaardingen van 2020 tot 2030’. 
Een rapport besproken en goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad en ter bespre-
king gegeven in de wijkgemeenten. Het rapport gaat over de toekomst van de Protes-
tantse Gemeente te Vlaardingen en geeft daarvoor de eerste krijtstrepen, niet meer 
en niet minder.
Het rapport staat op de website: www.ambachtoost.nl en ligt in de kerk.
Woensdagavond 30 oktober, 20.00 uur in de Bethelkerk.

Van harte uitgenodigd!
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KERSTMARKT 13 december 2019
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt van 16.30 tot 20 uur.
Een gezellige markt met iets te eten en te drinken, erwtensoep, tosti’s en oliebollen!
De opbrengst krijgt weer een goede bestemming, dit keer heel dichtbij
‘SPARKLE’, dagopvang voor (jong)volwassenen met een beperking, Burg. Bordesplein 
Vlaardingen. Voor meer informatie: www.stichtingsparkle.nl.
Dus ruim je kast en zolder of berging weer eens op voor dit goede doel. Met uw over-
tollige kerstspullen maakt u andere mensen weer blij.
Ook bezorgen we in samenwerking met C.W.O weer kerstpost met bestemming 
VLAARDINGEN voor € 0,40.

KINDERKERSTZANGAVOND

Hallo allemaal,

Net als voorgaande jaren organiseren we 
weer een KINDERKERSTZANGAVOND.
In de Bethelkerk op zaterdagavond 14 de-
cember, aanvang 18.30 uur.
Kinderen vanaf 6 jaar van harte welkom.
(voor broertje/zusje en heel enthousiaste  
jongere kinderen in overleg!)
Dit jaar wordt het koor geleid door juf Roosje 
Slooter.

We beginnen met oefenen op vrijdag 1 november 14.45-15.30 uur
Voor iets te drinken wordt gezorgd....

Vind je het leuk om (weer) mee te doen?
Geef je op bij Marianne de Wilt, j.wilt1@chello.nl, of Corrie Vellekoop tel.4347575.

Tot ziens 1 november!
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