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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
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Wij zingen staande ‘Dit huis gereinigd en versierd

2.
Wie voor ons leefden gingen heen.
Dit oude huis van hout en steen
bleef staan als een gebed tot U.
Wij bidden mee, - verhoor ons nu!

3.
In geest en waarheid bidden wij,
dat Christus in ons midden zij.
Hem love al wat adem heeft!
Hem love wat op aarde leeft!

4.
En laat eendrachtig samenzijn
op ons gebed het 'amen' zijn.
Kom haastig. Here Jezus, kom
en maak ons tot uw heiligdom'.
(hierna gaan we zitten)
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 (psalm) 31
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3.
Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwen naam, o HEER,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.
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

Glorialied 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!
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
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Deuteronomium 6 : 4-12
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Wij zingen 316

4.
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
Lezing: Matteüs 7 : 24-27
Wij zingen 339a

Uitleg en verkondiging
Wij zingen 'God die ons ooit bevrijdde'
(tekst Sytze de Vries ; melodie gezang 391/lied 246b)
1.
God, die ons ooit bevrijdde,
wil ons ook verder leiden
en ga ons lichtend voor!
Zijn wij uw trouw indachtig
of blijven wij onmachtig
verzanden in ons eigen spoor?

2.
Uw goedheid is gebleven:
tot vrijuit samen leven
zijn wij nog steeds gedacht.
Die weldaad te gedenken
is ook haar verder schenken
waar recht vandaag weer wordt verkracht.
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3.
Een huis voor de ontheemde,
een haven voor een vreemde,
een veilig toevluchtsoord,
dat wij die vrijplaats bouwen
en zo op U vertrouwen
aan wie de toekomst toebehoort.

4.
Hoor van de aarde schreeuwen
het bloed van al die eeuwen,
dat U zo kostbaar is.
Die alle wraak beteugelt,
neem dan onder uw vleugels
wie zoek raakt in de wildernis.

5.
En wees omlaag gebeden,
jij gouden stad van vrede,
waar ieder veilig is.
Jeruzalem, wij dromen
van jou als onderkomen
waar elk de ander heilig is.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons
Stil gebed
Onze Vader (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e
Diaconie
2e
Protestantse Gemeente te Vlaardingen
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
Slotlied staande 969
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2.
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3.
Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4.
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade.
MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook
Wijkkas (koffie, drukwerk):IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.
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 : cobieplantinga@ambachtoost.nl
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Maandag 7 augustus
Klussen in en om de kerk
Moderamen wijkkerkenraad

09:00 - 12:30 uur
15.30 uur

Dinsdag 8 augustus
Koffieochtend
Repetitie Kerkterraskoor

10.00 - 12.00 uur
20.00 - 21.00 uur
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Zaterdag 12 augustus
Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30 - 12.00 uur

Zondag 13 augustus
Dienst

10:00 uur

20 AUGUSTUS

10.15 uur
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