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Voorganger
Organist

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

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 1014

2.
Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3.
Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

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 1014
4.
De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5.
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

(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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Glorialied 971

2.
(Liedboek 1973)
Kinderen van éénzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Genesis 25: 19-34
Wij zingen 22
9.
Gij hebt verhoord! O God, mijn Heer, ik zal
U loven voor mijn broeders overal
en in de kring van uw verkoren tal
uw naam verkonden:
`O broeders, die den HERE hebt gevonden,
laat Hem uw spel, o zaad van Jakob, prijzen,
en wil Hem vol ontzag uw eer bewijzen,
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o Israël!'
Lezing: Lucas 14: 7 - 11
Wij zingen 1012

4.
Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.
Uitleg en verkondiging
Wij zingen: 990

2.
God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

3.
Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

4.
Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

5.
Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.
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6.
Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7.
Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

8.
De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kiest dan de goede plaatsen
en geeft uw hart aan God.
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)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e
Diaconie
e
2
Vredeswerk
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
(wij gaan staan)
Slotlied 265
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2.
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
3.
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie, thee of limonade.
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
Zondag 18 september
Kerkdienst

10.00 uur
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Maandag 19 september
Klussen in en om de kerk

09.00 – 12.30 uur

Dinsdag 20 september
Bejaardensoos
Cantorij

14.30 – 16.30 uur
20.00 – 22.00 uur

Zondag 25 september
Oecumenische dienst samen met H. Lucaskerk 10.00 uur
Taizégebed
19.00 uur
sExtra werelddiaconaatscollecte op zondag 25 september
Deze wordt gehouden aan het eind van de Actieweek van Kerk in Actie voor kerken in
het Midden-Oosten. Zij zijn zwaar getroffen door vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog in
Syrië. Van de 18 miljoen Syriërs zijn er 12 miljoen op de vlucht, in eigen land of
daarbuiten, op de vlucht voor geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië
zijn overstroomd met vluchtelingen. Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren
open en bieden mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Zij delen wat ze
hebben. Maar de rek lijkt er uit. In de actieweek vraagt Kerk in Actie om uw gebed
voor de kerken in het Midden-Oosten en zamelt zij geld in. Met dit geld kunnen de
kerken blijvend onderdak bieden aan vluchtelingen en hen voorzien van
voedselpakketten en kleding. Geeft u alstublieft gul en naar vermogen. Van harte
aanbevolen!
Zangworkshop 24 september 15.00-17.00u De Windwijzer
De Bovenkamer organiseert onder leiding van zangdocent Yvet van der Tuin een
zangworkshop. We gaan heerlijk zingen. Mensen met dementie, vrienden, familieleden,
belangstellenden. Samen zingen, bestaande maar ook nieuwe muziek. Met woorden,
zonder woorden. Laten zien wat nog wel kan, ook meerstemmig.
Een workshop voor iedereen die de kracht van muziek wil ervaren. geen zangervaring
nodig.
Toegangsprijs € 5,00 waarvan € 2,50 voor Stichting Alzheimer Nederland.
Info en aanmelden:
Tel.: 0615371474
E-mail: marjanvandorp@debovenkamer.org
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