Zondag 14 augustus 2016
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger
Organist

: ds. Guus A.V. Fröberg
: Kees van den Berg

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
(wij gaan staan)
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Wij zingen 214

2.
Heft op uw hart en uw gelaat
gelijk het licht dat opengaat,
weest als de engelen bereid,
wijdt God uw ganse levenstijd!

5.
De hemel immers is nabij!
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij
en door de stralen van uw gloed
wordt alles wat er leeft gevoed.

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 214
7.
Nu dan het licht verrezen is,
looft Hem die 't eeuwig wezen is
en houdt u voor de dag bereid
dat Hij verschijnt in heerlijkheid.

8.
Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
looft God vandaag van uur tot uur!

(hierna gaan we zitten)
Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

Glorialied 654
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Exodus 20: 8-11
Wij zingen psalm 118
9.
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's HEREN naam.
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.
Lezing: Lucas 13: 10-17
Wij zingen 867
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Uitleg en verkondiging
Wij zingen : ‘Hier gaat het licht ons voor’
(melodie 'De aarde is vervuld' (lied 650); tekst Sytze de Vries)
1.
Hier gaat het licht ons voor,
het roept de hemel uit!
Het wijst een vurig spoor,
de weg, die leven luidt.

2.
Het daagt het donker uit,
weerspreekt de bange nacht.
Zijn stralen lichten toe
dat ons een wonder wacht.

3.
Al wankelt ook de vlam,
een woord in weer en wind,
zij dooft alleen wanneer
zij geen beschutting vindt.

4.
Het deelt zich aan ons uiten
vraagt ons in haar kring,
dit vuur, het zoekt bij ons
vermenigvuldiging.

5.
Het gaat van hoofd tot hoofd,
en straalt van ons gezicht.
Want zo moet God geloofd
door kind’ren van het licht.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam.
Heer hoor ons.

Stil gebed en 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.
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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
KerkinActie
2e
Protestantse gemeente te Vlaardingen
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
(wij gaan staan)
Slotlied 871

2.
Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4.
Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der englen in.
Zending en Zegen
G.: gezongen amen
Bloemenpot
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie, thee of limonade.
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MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt u 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): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u.
“De Windwijzer” Schiedamseweg, Vlaardingen
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 e-mail cobieplantinga@ambachtoost.nl.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl
of ds. G.A.V. Fröberg redactie@ambachtoost.nl
Zaterdag 13 augustus
Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30-12.00 uur

Dinsdag 16 augustus
Cantorij

20.30-22.00 uur

Donderdag 18 augustus
Repetitie kerkterraskoor

20.00-21.00 uur

Zondag 21 augustus
Kerkterras
(Ingang Julianalaan tegenover Parkweg)

10.30-11.30 uur
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Bethelkerk BARBECUE
Zaterdag 10 september
Van harte uitgenodigd voor de barbecue.
Dit jaar houden we aan het begin van het nieuwe seizoen
weer een BBQ.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Van iedereen wordt een kleine bijdrage gevraagd, te weten € 5, - , kinderen half geld.
Je kunt je per email tot en met 5 september opgeven
bij Irene van Katwijk: i.katwijk38@upcmail.nl.
Als je je opgeeft, geef dan aan:
- met hoeveel mensen je komt (volwassenen en kinderen),
- of je vegetarisch eet of een dieet hebt.
Tot zaterdag 10 september vanaf 16.30 uur.
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