Zondag 21 augustus 2016

Voorgangers ds. Erwin de Fouw,
ds. Guus A.V. Fröberg,
Taco van der Meer,
Jan Willem de Reus
De band

‘Je zal het maar in huis hebben’
onder leiding van Ruud Halkes

Kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor

Welkom
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Samenzang met band ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

2.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Steun
V.:
Allen:
V.:
Allen:

3.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

in de rug:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.:
De Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer!
Band - “Wonderful World” van Louis Armstrong
I see trees of green red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself, what a wonderful world

Ik zie groene bomen en ook rode rozen
Ik zie ze bloeien voor mij en jou.
En ik denk bij mezelf: wat een prachtige wereld

I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself, what a wonderful world

Ik zie blauwe luchten en de witte wolken
De heldere, gezegende dag, de heilige donkere nacht
En ik denk bij mezelf: wat een prachtige wereld

The colours of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shakin' hands, sayin'
"How do you do?"
They're really saying "I love you"

De kleuren van de regenboog, zo mooi in de lucht
zie je ook op de gezichten van de voorbijgangers
Ik zie vrienden die elkaar de hand schudden en zeggen:
"Hoe gaat het met je”?
Ze zeggen echt: "Ik houd van je"

I hear babies cryin', I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself, what a wonderful world
Yes, I think to myself, what a wonderful world

Ik hoor baby's huilen, ik zie ze opgroeien
Ze zullen meer leren dan ik ooit zal weten
En ik denk bij mezelf: wat een prachtige wereld
Ja, ik denk bij mezelf: wat een prachtige wereld

Oh yeah

Oh ja.
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Gebed
Koor en band ‘De zon komt op’
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein 2x
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Het woord wordt gelezen uit Lucas 19 : 1-10
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Jezus ging Jericho in en trok door de stad.
Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar.
Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat
lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk.
Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien
wanneer hij voorbijkwam.
Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug
naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’
Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.
Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig
mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’
Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn
bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik
het viervoudig.’
Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij
is een zoon van Abraham.
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
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Koor: ‘Ik ben’

Overdenking eerste helft
Vertel waar je dankbaar voor bent
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Koor: ‘Elke dag vertelt over God de Heer’

Overdenking tweede helft
De band - “Dat zou mooi zijn” van De Dijk
Kon je met een liedje maar
de honger laten stoppen
De armoe doen verdwijnen
voor eens en voor altijd
Kon je door een liedje maar
de wapens laten droppen
De zon weer laten schijnen
Dan deed ik dat geheid
Kon je met een liedje maar
het wereldleed oplossen
Een eind maken aan oorlog
aan haat en geweld
Dat je met een liedje weer
woestijnen kon bebossen
Dat de oceaan weer schoon werd
De ozonlaag hersteld
Refrein:
Dat zou mooi zijn
Dat zou mooi zijn
Dat werd een prachtig lied
Met een prachtcouplet
En een prachtrefrein
maar zo mooi maak ik ze niet
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Kon je met een liedje maar
Godswonderen verrichten
De lammen laten lopen
De blinden laten zien
Kon je met een liedje maar
voor altijd vrede stichten
En al die muren slopen
Dan maakte ik er tien
Refrein:
Dat zou mooi zijn
Dat zou mooi zijn
Dat werd een prachtig lied
Met een prachtcouplet
En een prachtrefrein
maar zo mooi maak ik ze niet
Dat zou mooi zijn
Dat zou mooi zijn
Dat werd een prachtig
Met een prachtcouplet
En een prachtrefrein
maar zo mooi maak ik
Dat werd een prachtig
maar zo mooi maak ik

lied
ze niet
lied
ze niet.

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed , voorbeden en stil gebed
‘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.
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.

Collecte:
De helft naar ‘Open Doors’ *
en de helft ter bestrijding van de kosten van dit Kerkterras.
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Tijdens de collecte: De band ‘Paradijs’ van Frank Boeijen
Als je denkt aan honger of oorlog,
als je denkt aan je zieke vriend.
En aan alles dat zonder reden
zomaar fout kan gaan
En als je denkt aan werkeloosheid
aan de ondergang van het avondland.
Bedenk dan dat heel lang geleden
Alles anders was
Want wij komen uit het
Pa pa pa pa
Uit het pa pa pa pa
Uit het pa pa pa pa
Paradijs
En als je denkt aan ongelijkheid
aan elke vreemdeling ongewenst door zijn huid.
Aan die ongelofelijke domheid
die soms zijn gezicht laat zien.
En als je denkt aan hakenkruisen
en aan nodeloos geweld.
Bedenk dan dat heel lang geleden
Alles anders was.
Want wij komen
Wij komen uit het
Wij komen uit het
Pa pa pa pa
Pa pa pa pa
Pa pa pa pa
Paradijs
Kom we gaan terug naar het
Pa pa pa pa
Pa pa pa pa
Pa pa pa pa
Paradijs
Hoe kunnen we leven
Zo arm van geest
Maak nu de keuze
Dan gaan we terug naar wat eens is geweest
Kom
Kom
Kom
Kom

we
we
we
we

gaan
gaan
gaan
gaan naar het

Pa pa pa pa
Naar het pa pa pa pa
Ja naar het pa pa pa pa
Paradijs.
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Slotlied samenzang met band: ‘Hij die gesproken heeft’

2.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Zending en zegen
Amen (gesproken door de voorgangers)

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
koffie en limonade staat klaar.

(Nb. Informatie op de volgende pagina)
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Informatie:

H. Lucaskerk - Pax Christikerk:
www.rkkerkvlaardingen.nl
Protestantse Gemeente te Vlaardingen:
www.pknvlaardingen.nl
Wijkgemeente Ambacht-Oost:
www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld
Wijkgemeente Centrum-West:
www.centrumwest.nl
Wijkgemeente Holy:
www.pknvlaardingenholy.nl
Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen:
www.vegvlaardingen.nl

Collectedoel: * Open Doors
http://www.opendoors.nl
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.
Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals
traumazorg en noodhulp.
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