
Liturgie
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 30 januari 2022

Tempelreiniging El Greco

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Edwin Vooijs
lector : Cobie van der Vlies

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.

DIENST

Inleidend orgelspel: Orgelpreludium over Lied 528
 “Omdat Hij niet ver wou zijn”

Welkom en mededelingen
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Wij zingen ‘Dit huis gereinigd en versierd’
tekst Willem Barnard; 
melodie Genève 1551, zelfde melodie als: Ps. 134

2.
Wie voor ons leefden gingen heen.
Dit oude huis van hout en steen
bleef staan als een gebed tot U.
Wij bidden mee, - verhoor ons nu!

3.
In geest en waarheid bidden wij,
dat Christus in ons midden zij.
Hem love al wat adem heeft!
Hem love wat op aarde leeft!

4.
Ons heil komt uit een diepe bron.
Gij ware Jozef, Jakobs zoon,
met levend water laaft Gij ons:
met strenge woorden straft Gij ons:

5.
doe gij dan desgelijks, ook gij,
en ga de arme niet voorbij.
want wie mijn woorden doet gestand,
dat is mijn ware bloedverwant.

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 ‘Dit huis gereinigd en versierd’

6.
Ja, Gij hebt louter goed gedaan,
barmhartige Samaritaan!
O teken aan de wand, ga voort
ons toe te spreken als Gods woord.

7.
En laat eendrachtig samenzijn
op ons gebed het 'amen' zijn.
Kom haastig. Here Jezus, kom
en maak ons tot uw heiligdom'.

hierna gaan we zitten
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Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

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 PRAISE MY SOUL 

(‘O Heer, die onze Vader zijt’)

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

Voor de kinderen

Lezing: 1 Koningen 8 : 22-30

Orgelspel: Reflectie over Lied 527:1 
“Uit uw hemel zonder grenzen”
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Lezing: Johannes 2 : 13-25

Overdenking  

Wij zingen  ‘Heer stuur zelf het schip der kerk’ 965 

2.
God, houd zelf uw naam in eer.
Weer met macht de wolf die snood
in de nacht uw schapen doodt.
Vergaar uw kudde bij elkaar.

3.
Help dat hoogmoed ons niet scheidt.
Leid ons naar elkander heen,
maak ons waar en maak ons één:
dan stijgt een lied dat nooit meer zwijgt.

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL

Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons
 
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: 
‘zingen ook wij uw lof, samen met als wat adem heeft in hemel en op aarde:’
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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 zij met u!

Wij wensen elkaar in de kerk en thuis de vrede van Christus toe.

Wij zingen:  : 408e
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Delen van brood en wijn 

Orgelspel tijdens het delen van brood en wijn: Improvisatie over Lied 381: 
“Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet”

Dankgebed

Wij zingen ‘Vertrouw de nieuwe wegen’
Tekst Klaus Peter Hertzsch, 
melodie lied 864 'Laat ons de Heer lofzingen'

2.
Vertrouw de nieuwe wegen
en trek voort in de tijd.
God wil dat gij een zegen
op deze aarde zijt.
Die ons reeds lang geleden
het ware leven bracht,
die zal ons daarheen leiden
waar Hij ons nodig acht.

3.
Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen
in tijd en eeuwigheid.
De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.
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Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: Orgelpostludium over Psalm 150 
“Loof God,  loof Hem overal”

Collecte : 1e  Diaconie
2e  Jong Protestant

***

MEDEDELINGEN

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: 
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.

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven 
op het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 

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

Zondag 30 januari
Dienst 10.00 uur
Taizégebed (zie volgende pagina) 19.00 uur

Maandag 31 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 2 februari
Bijbelleerhuis 10.30 uur

Zaterdag 5 februari
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 6 februari
Dienst 10.00 uur
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Taizéviering
30 januari
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26

Zondag 30 januari is er weer een Taizégebed in de Bethelkerk.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, samen met een 
aantal zangers.
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. 
Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ‘Heel het duister is vol van luister
door uw licht’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Aanvang om 19.00 uur 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren. (ook via Kerkomroep en You 
Tube (Bethelkerk Vlaardingen).
Een beperkt aantal mensen is in principe welkom, maar er zijn wel regels in verband 
met de covid, zie de website van de kerk voor de actuele informatie. 

Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg
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