Orde van dienst voor de viering
van zondag 9 oktober 2016,
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk Vlaardingen

voorganger
orgel

: Pastor Marja Griffioen
: Kees van den Berg

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
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Wij zingen staande Lied 695

2.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

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.:
De Heer zij met u
g.:
ook met u zij de Heer
Wij zingen Lied 695
4.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

(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
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Wij zingen lied 413:2
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
''Heilig, heilig, heilig'' toe!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing : Genesis 32, 23-33
Wij zingen: lied 121
1.
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2.
Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

3.
De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4.
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Schriftlezing : 1 Petrus 3, 8-12
Wij zingen lied 974: 1,2 en 3
1.
Maak ons Uw liefde, God,
Tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
Haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons Uw beleid verstaan.

2.
Wij zijn aaneengevoegd,
Bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
Gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
Tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
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3.
Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven,
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen ‘Ga maar gerust’

2.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
3.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e = Diaconie
2e = Protestantse gemeente Vlaardingen
Bij de uitgangen staat de bloemenpot!
We zingen staande Lied 286

Zending
Zegen
***
Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken
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Hoe ik ook ben
In donker gehuld,
Nog wacht mij de morgen.
Hoe ik ook ben
Verloren geraakt,
Nog draagt mij een engel.
Hoe ik ook ben
Geworden tot niets
Nog ziet mij die Ene.

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
Berichten kunt u sturen naar:
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 9 oktober
Kerkdienst
Provider

10:00 uur
19.00 – 20.30 uur

Maandag 10 oktober
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09:00 - 12:30 uur
19.15 - 20.15 uur
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Dinsdag 11 oktober
Bejaardensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14:30 - 16:30 uur
19.00 - 20.00 uur
20:30 - 22:00 uur

Woensdag 12 oktober
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Donderdag 13 oktober
Meidenclub 8 - 10 jaar

19.00 - 20.00 uur

Vrijdag 14 oktober
Messengers – repetitie
Glorious Touch

20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Jubileumconcert “The Messengers” – za. 29 oktober!
Hiermee willen we u/jou van harte uitnodigen voor ons jubileumconcert. Dit jaar
bestaat ons koor namelijk 40 jaar en dat vieren wij met een concert op zaterdag 29
oktober om 19.30 uur in de Bethelkerk. We zouden het leuk vinden als u/je komt.
Medewerking wordt verleend door kinderkoor "De Vrolijke Nootjes" uit Nootdorp o.l.v.
onze dirigent David van de Braak, een 7-man sterk combo en Willy van Bree.
Kaarten zijn 5 euro (excl. koffie of thee in de pauze). Als u/je het concert wilt
bijwonen, kunt u dit mailen naar concert@messengers-vlaardingen.nl of bellen /
contact opnemen met tel. 010-4602297. Dan zorgen we dat de kaarten voor u klaar
liggen bij de ingang.
We hopen u/jou te zien op 29 oktober!
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