Orde van dienst voor de viering
van zondag 11 september 2016
Wijkgemeente Ambacht-Oost
in de Bethelkerk
Startzondag
DEEL JE LEVEN

Voorganger
Organist
Cantorij o.l.v.

: ds. Guus A.V. Fröberg
: Guus Korpershoek
Ed Saarloos

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
De kaarsen
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom / wij begroeten elkaar
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Wij zingen met de cantorij 275
Cantorij vers 1 en 2 ; allen 3,4 en 5

2.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4.
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

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
(hierna gaan we zitten)
Wij zingen met de cantorij 685
Cantorij vers 1 en 4; allen 2, 3 en 5
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2.
Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

3.
Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

4.
Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

5.
Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

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

Gloria 304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
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3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Voor de kinderen
Lezing: Exodus 32: 7-14
Wij zingen 106 vers 1

Lezing: Lucas 15 : 1-10
Wij zingen met de cantorij 976
Cantorij vers 1, allen 2 en 3
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2.
Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

3.
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.

Overdenking
Wij zingen met de cantorij 896
Cantorij vers 1, 2 en 5; allen 3, 4, 6 en 7

2.
Wie heeft iets liefs verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen,
oren en tranen zonder tal.

3.
Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.

4.
Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.

5.
Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

6.
En voordat wij Hem zoeken
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.

7.
En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

5

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens besloten met
‘vervul ons met uw Geest’ (368h)
Eerste keer:1e maal cantorij, 2e allen
Volgende keren: cantorij + allen

Stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemelen 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.
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e
Diaconie
2e
Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Wij zingen ‘Ga maar gerust’
Cantorij vers 1, allen 2 en 3
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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.
(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)
Zending en Zegen
Amen
Bloemenpot bij de uitgang
***
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
koffie, thee of limonade te drinken.
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
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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

Vredesweek, Vrede verbindt…
Vieren, spreken, muziek, lezing en wandelen …
De Vredesweek, 16 tot 25 september, biedt vele
activiteiten.
Vrijdagavond 16 september
Opening van de Vredesweek, in samenwerking met diverse
levensbeschouwingen.
Aansluitend workshop symbolisch bloemschikken.
Aanvang 19.30 uur,
Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1, Vlaardingen
FILM Dheepan
Een bijzonder portret van vluchtelingen die proberen een bestaan op te bouwen.
Aanvang 20 uur,
De Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen
Zaterdagmiddag 17 september
Welkom aan alle vluchtelingen die vanaf begin 2015 in Vlaardingen zijn komen wonen
met muziek, zang, een korte toespraak en met eigen gebakken taart en koek. Ook is er
de presentatie van een nieuw boekje ‘Welkom!’ en veel gelegenheid om elkaar te
ontmoeten.
Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur,
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen
Zondagmiddag 18 september
Culturele lezing over Syrië door mevrouw drs. Willy Atema.
Met Syrische muziek op de ‘alud’ door Ahmad Ahmad, voorheen muziekleraar aan de
Damascus-universiteit. Aanvang 15.00 uur,
De Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen
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Wie alleen loopt
Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw
Om een bundel knopen.
Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt.
Wie dan valt,
heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt,
gaat zwaar gebukt onder haar last,
niemand deelt haar vreugde of verdriet.
Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt.
Twee voeten heeft ze slechts
en maar twee armen.
Ze heeft slechts twee ogen.
Maar in de gemeenschap heeft
ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.
Patrice Kayo, Kameroen, Chanson populaires Bamilike
(In: boek met als titel: Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
ISBN: 90-6678-027-4 NUGI:661)
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