Orde van dienst voor de viering
van zondag 2 oktober 2016
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk Vlaardingen

voorganger
orgel

: ds. Neely Kok
: Guus Korpershoek

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
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Wij zingen lied staande 287: 1 en 2

2.
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen, als de kerk van liefde leest
is het feest!
Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:

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.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer
(hierna gaan we zitten)

Wij zingen lied 63: 1 en 3 (Mijn God Gij zijt mijn toeverlaat)
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3.
Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.
Als inleiding op het Kyriëgebed zingen we Lied 281:

2.
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
Kyriëgebed
waarna we als Glorialied zingen

3

Lied 281: 7-10
7.
Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

8.
Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

9.
Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

10.
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing : Prediker 2: 1-11
Wij zingen lied 797: 1, 2 en 8

2.
Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig
zijn der mensen dagen!
Als op wateren die stromen
en niet meer tot stilstand komen
wordt ons leven meegenomen.

8.
Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig
is der mensen wezen!
Al ons doen en al ons streven,
heel de wereld duurt maar even.
Wie God vreest zal eeuwig leven.

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen lied 720

3.
Alleen te leven om te tellen
wat je vandaag of morgen wint,
maar niets kan je tevreden stellen,
het is als najagen van wind.

4.
Alleen te leven om te dragen
en nooit weer worden als een kind,
altijd jezelf maar overvragen,
ook dit is najagen van wind.

5.
Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
G: Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Kerk en Israel
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We zingen staande Lied 423

2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3.
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zending
Zegen

***
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
koffie, thee of limonade te drinken.
Ook is er weer Wereldwinkel, Jam en Amnesty International

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
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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
Berichten kunt u sturen naar:
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 2 oktober
Tienerclub
Gespreksgroep Jonge Mensen

19.00 – 20.30 uur
20.15 uur

Maandag 3 oktober
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09:00 - 12:30 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 4 oktober
Bejaardensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 5 oktober
Bijbelleerhuis
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Moderamen wijkkerkenraad

10.30 - 12.00 uur
18.45 - 19.45 uur
20.00 uur

Donderdag 6 oktober
Meidenclub 10-12 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 7 oktober
repetitie Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 8 oktober 2016
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
NOKKIE-beurs
09.00 - 12.00 uur

"De Windwijzer"
Schiedamseweg 95

Zaterdag 8 oktober
9.00 – 12.00 uur

Inleveren spullen bij De Windwijzer op:
woensdag 5 oktober (10-12 u. / 19.30-21.30 u.)
donderdag 6 oktober (10.00 – 12.00 u. / 13.30 – 15.00 u. / 19.30 – 21.30 u.) en
vrijdag
7 oktober (10.00-12.00 u. / 15.00-17.00 u.)

7

8

