
Orde van dienst voor de viering
van zondag 26 januari 2020

in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel

voorganger   : 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.

Welkom 
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We zingen staande met de cantorij  
‘Er heeft een stem gesproken’ 361
Allen couplet 1,3, 5 en 7 ; de cantorij couplet 2,4 en 6

Allen:

Cantorij: 2.
Behoud het woord, de gaven,
met wakkre zin;
volhardt uw taak te dragen
en leeft daarin!

Allen: 3.
Hebt Gij uw knecht genodigd?
Wie ben ik, Heer?
Roekeloos, kleingelovig,
zwak en niets meer.

Cantorij: 4.
Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

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 met de cantorij 
Allen: 5. 
Leer ons eenvoudig leven niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.

Cantorij: 6.
De tijden slaan als golven
over ons hoofd.
Wie in Hem blijft geloven
wordt niet verdoofd.

Allen: 7.
De koning nu der eeuwen,
eeuwig de Heer,
heerlijk, onzienlijk, enig,
zij kracht en eer!

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo zingen wij”
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vervolgens zingen we met de cantorij Kyrie en Gloria  299e

DIENST VAN HET WOORD
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Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 49 : 1-7

Wij zingen met de cantorij 
‘Wie op uw woord vertrouwt, o God’
Tekst Sytze de Vries; melodie K.N. Taylor (1931-1991)

Cantorij couplet 1 ; allen 2,3,4 

2.
Zegen dit huis, waarin het licht,
de duisternis weerspreekt.
Waar dromen worden tot gebed,
dat ooit Uw rijk aanbreekt.
Waar Uw gemeente adem schept,
zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van Uw geest geniet
en zich reisvaardig maakt.

3. 
Met ieder die is voorgegaan,
die aan de nacht ontoog,
houden wij, aan elkaar gehecht,
uw Naam met liefde hoog,.
Hem te gedenken wijst het spoor
dat Gij met mensen gaat.
Laat onze weg ook teken zijn
dat Gij ons niet verlaat.

4.
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Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn,
biedt Gij Uw looftocht aan.
Roep ons tot pelgrims die van hier,
gezegend verder gaan.

Schriftlezing: Matteüs 4: 12-22

Wij zingen met de cantorij ‘
Jezus die langs het water liep’ 531 Allen couplet 1 en 3 , cantorij couplet 2. 

2.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen', -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

Uitleg en verkondiging ‘Roeping!’

Wij zingen ‘Welkom zijn  in  Gods geheimen’
tekst Sytze de Vries ; melodie Francois Berthlémon (1811-1887)
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Cantorij couplet 1 en 2 ; allen couplet 3 en 4

2.
Op de grens van land en water 
leefden zij in Hem gedoopt,
ankervast voor nu en later 
in de haven van de hoop.
Wij bewaken wat zij zaaiden, 
wat met liefde werd geplant.
Geef, zoals de winden waaien, 
ook uw Adem aan dit land.

3.
Laat ons schip dan blijven varen 
in het teken van de vis,
die tot in de dood gedompeld 
onze weg ten leven is.
Want een leven zonder baken 
heeft geen doel en kent geen baan.
Leid ons, dat wij niet verzaken, 
tot ook wij voor anker gaan.

4.
Als wij dorsten om te weten, 
sla ons een ontmoetingsbron,
waar wij zingend mogen putten 
uit wat Gij met ons begon.
Gij bezaait met zonnestralen 
wat door ons is aangeplant.
Zegen, God, tot goede vruchten 
al het werk van onze hand!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen
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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 wijkkas
2e Jeugdwerk

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!

Dankzegging eindigend met de woorden:

‘Daarom zingen ook wij U toe:
:’
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.
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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.)

Wij zingen 408e

Delen van brood en wijn 

Tijdens het delen van brood en wijn zingt de cantorij: ‘ Let us break bread together’

Dankgebed 

Wij zingen met de cantorij staande 
‘O Heer die onze vader zijt’   (Lb ‘73 463)
Allen couplet 1,2, 4 en 5 ; cantorij couplet 3
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2.
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

3.
O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.

4.
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

(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 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  .  

Maandag 27 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 28 januari
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
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Clubs: meisjes 10-12 jaar en
   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur

Cantorij 20.00 uur

Woensdag 29 januari
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Donderdag 30  januari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 31 januari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 1 februari
Oud papier Goudenregenstraat  9.00 uur
Bethel Vrouwen Zingen

repetitie 14.00 uur
concert 16.30 uur
after-party 17.00 uur

Zondag 2 februari
Dienst (Bethel-bijzonder) 10.00 uur

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op  zondag 2 februari a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak aardappelpuree  in te leveren.
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het weekend 
opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking.                                                           

Informatie: Jos van den Boogert 

Taizéviering 2 februari
Bethelkerk / Burg. Verkadesingel 26

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. 
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Voorafgaande aan het Taizégebed wordt het stil in de kerk om te beginnen.
(Deze keer geen repetitie vooraf!)

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, 
ervaringen te delen of wat na te praten.

Volgende viering is 5 april!

Iedereen van harte uitgenodigd!

10



Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en 
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl
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