
Oecumenische viering 19 januari 2020 

in de Bethelkerk

voorgangers   : Pastor Henri Egging
Ds. Guus A.V. Fröberg

organist   : Nel de Heer
Willibrordkoor 

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 ‘Vol verwachting’

2.
Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

3.
Samen gekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

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

Inleidende woorden

Gebed om ontferming: 

V.:Vergeef ons, Heer, voor fouten, wandaden en wantrouwen
tussen christenen van verschillende kerken en tradities.

Allen : Kyrie eleison (Taizé1)
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V.: Vergeef ons Heer, dat wij soms eerder in het duister blijven
dan dat we de weg van het licht zoeken;
want U, Heer, bent het enige ware Licht.

Allen : Kyrie eleison (Taizé1)

V.:Vergeef ons, Heer, ons gebrek aan geloof en ons falen
om mensen met hoopvolle verwachting en echte liefde te zijn.

Allen : Kyrie eleison (Taizé1)

V  Vergeef ons Heer, als wij anderen pijn, moeite of angst hebben bezorgd.

Allen : Kyrie eleison (Taizé1)

V.: Vergeef ons, Heer, als wij ons afsluiten en onverschillig blijven,
in plaats van ons gastvrij te openen voor anderen,
met name voor vreemdelingen en vluchtelingen.

Allen : Kyrie eleison (Taizé1)

V.: Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

Allen : Amen.

Glorialied:  ‘Zing jubilate’
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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,
offert de vogel Geest uw adem,
dat hij uw hart met vuur geneest,
weest God indachtig, jubilate!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 27:18-26; 28:1-10 (NBV)
Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading 
overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. 
Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid 
woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren.
Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de 
opvarenden als volgt toe: ‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta 
gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets 
verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van 
jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik 
namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij 
zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft 
God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.” Houd dus moed, 
mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me 
gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland.’

Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta 
heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze 
verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud 
was. Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de
hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen de 
Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: ‘Die man is 
vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikè wil niet dat hij blijft 
leven.’ Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt 
ongedeerd. De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling
dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets 
mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was.
Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de gouverneur van
het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie dagen
lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed 
lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder 
gebed de handen op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het 
eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met 
eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden.
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V.: Dit is het woord van de Heer.

A.:  Wij danken God die ons redt en geneest.

Wij zingen ‘Gij zijt voorbijgegaan’

2.
Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit, ondenkbaar is uw dood.

3.
Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan, een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed, mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag.

Schriftlezing : Evangelie volgens Marcus 16: 14-20 (NBV) 

Ten slotte verscheen Jezus aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet 
hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan 
degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen 
hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden 
veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de 
volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in 
onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk 
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gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun 
de handen op te leggen.’
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en 
nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het 
nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht 
bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

V.: Dit is het woord van de Heer

A.: Lof zij U, Heer Jezus Christus; 
U bent het goede nieuws!

Wij zingen Alleluia (Taizé 7)

Overweging

Wij zingen ‘Woon in mijn dromen’
tekst Sytze de Vries (naar een Ierse tekst (8e Eeuw)); trad. Ierse melodie

2.
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

3.
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.
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4.
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.

5.
Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.

Geloofsbelijdenis 

V.:Broeders en zusters, we zijn één in de Heer Jezus Christus,
belijden wij ons gemeenschappelijk geloof in één God:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Allen:
Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

 En in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader,
door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden
door de heilige Geest, 
uit de maagd Maria en mens is geworden,
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel 
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen.
En in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

 En in één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
 Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN DE GEBEDEN

De sleutelwoorden van de voorbede  - verzoening, verlichting, hoop, vertrouwen, 
kracht, gastvrijheid, bekering, vrijgevigheid - staan geschreven op 8 roeispanen.

V.: Wij alleen zijn niet opgewassen tegen de stormen van het leven. Een boot gaat 
pas vooruit wanneer wij allen samen roeien. Gezien de moeilijkheden erkennen 
wij de noodzaak om samen te werken en onze krachten te bundelen. Laten we 
bidden.

V.: Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen van het verleden die onze 
kerken diep hebben verwond en die ons nog steeds van elkaar afhouden.

A.: Verhoor ons gebed om Verzoening

L.: Genadige God, leer ons koers te houden, gericht op Christus, het ware Licht.
A.: Verhoor ons gebed om Verlichting.

V.: Genadige God, versterk ons vertrouwen in uw voorzienigheid, wanneer 
wij ons overweldigd voelen door de stormen van het leven. 

A.: Verhoor ons gebed om Hoop
 
L.: Genadige God, transformeer onze gescheidenheid in harmonie en 

ons wantrouwen in wederzijdse acceptatie.
A.: Verhoor ons gebed om Vertrouwen.

V.: Genadige God, geef ons de moed om de waarheid te spreken in 
rechtvaardigheid en liefde.

A.: Verhoor ons gebed om Kracht.

L.: Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare barricades af die ons
tegenhouden welkom te heten aan onze zusters en broeders die in 
gevaar of nood zijn.

A.: Verhoor ons gebed om Gastvrijheid. 

V.: Genadige God, verander onze harten en de harten van onze christelijke 
gemeenschappen, opdat wij werktuigen mogen zijn van uw genezing.

A.: Verhoor ons gebed om Bekering.

L.: Genadige God, open onze ogen om de hele schepping te zien als een gave van 
U, en open onze handen om de vruchten van uw schepping te delen in 
solidariteit.

A.: Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid.

V.: Dit alles bidden wij ook voor de kerken en de overheid op Malta: 
om verzoening en verlichting, hoop en vertrouwen, bekering en kracht, 
gastvrijheid en vrijgevigheid. 

Onze Vader (oecumenische versie)

V.: Laten wij samen, één in Christus,
de woorden bidden die Hij ons heeft geleerd:

A.: Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
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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 met lied: Dona nobis pacem 

V.:Het volk van Malta heeft Paulus en zijn metgezellen
verwelkomd met buitengewone vriendelijkheid.
Laten ook wij elkaar begroeten en de vrede delen
die Christus ons gegeven heeft.

Dona nobis pacem (canon van W.A. Mozart)
vertaling ‘Vader geef ons vrede’

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 ‘O grote God die liefde zijt’
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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.

Zending en zegen

V.: Wij worden allemaal uitgezonden om het goede nieuws te verkondigen.
 Wij zijn samengekomen als christenen en daarom als medeleerlingen.
 Als wij verlangen naar christelijke eenheid,
 laten wij ons dan opnieuw voornemen
 ons in te zetten voor dit gemeenschappelijk doel.

 (Stilte)

V.: Moge God de Vader, die ons uit de duisternis heeft geroepen naar het licht,
 ons maken tot ware dragers van Gods Licht.

A.: Amen.

V.: Moge God de Zoon, die ons door zijn kostbaar bloed heeft verlost,
 ons de kracht geven zijn voorbeeld na te volgen en anderen te dienen.

A.: Amen.

V.: Moge God de heilige Geest, die Heer is en het Leven geeft,
 ons sterken de schipbreuken van het leven te doorstaan
 en de kusten van het heil te bereiken.

A.: Amen.

V.: Moge de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest,
 ons zegenen en beschermen, nu en altijd.
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A.:Amen.

V.:  Laten wij allen van hier heengaan,
      om het wonder van Gods liefde bekend te maken.
A.:  Alleluja.

Allen (gezongen) : AMEN

***
Na de dienst 

is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en 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 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 beamer?
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 19 januari
Oecumenische Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 20 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 21 januari
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

jongens 8-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.00 uur
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Woensdag 22 januari
Avondgebed week van Gebed 19.00 uur

Donderdag 23  januari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 24 januari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 26 januari
Dienst met Avondmaal 10.00 uur

12


