Zondag 16 Juli 2017
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk te Vlaardingen

Voorganger
Organist

: Ds. Casper van Dorp
: Guus Korpershoek

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
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De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom
Wij zingen staande Lied 84: 1, 3,6
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
6 Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
HEER, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

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)
2

Wij zingen lied 295

Introductie
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Kyriëgebed, afgewisseld met tweemaal lied 25b

en 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

Wij zingen als Gloria driemaal lied 117d

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Esther 4: 1-17
Wij zingen Lied 675
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
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als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Uitleg en verkondiging
Wij zingen Lied 422: 1,2,3
1 Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe u tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt

3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
Dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint
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
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Inzameling van de gaven voor:
1 Diaconie
2. Protestantse gemeente Vlaardingen

Slotlied staande Lied 423

Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
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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.
Zondag 10 september een bijzondere startzondag.

Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'.
Hiermee sluit onze startzondag aan bij de landelijke campagne
‘Kerkproeverij’ (Raad van Kerken, EO en PKN) die kerken uitnodigt
begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe
mensen. (Zie http://www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij/)
In een open huis zijn gasten welkom.
We gaan daarom mensen van harte uitnodigen om deze dienst met
ons te vieren. Wie kun je uitnodigen?
Mensen die je kent, buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar
de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
Iedereen van harte welkom

Zomerkoffieochtenden
Ook dit jaar organiseren we weer twee
koffieochtenden, en wel op dinsdag 25 juli en
dinsdag 8 augustus.
Iedereen die niet weg gaat, iedereen die al
weer thuis is en iedereen die er zo maar zin in
heeft, wordt van harte uitgenodigd een kop koffie te komen drinken
en elkaar te ontmoeten.
We ontmoeten elkaar in de Glazen Zaal. Van 10-12 uur.
WELKOM!!
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar redactie@ambachtoost.nl

Kerkterraskoor
Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?
Die droom kan werkelijkheid worden op zondagochtend 20 augustus.
Op die zondag is er om 10.15 uur op het terrein van het zomerterras in het
Oranjepark een oecumenische kerkdienst, onder de naam kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost,
Holy en Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen,
deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de
Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen en
Remonstranten te Vlaardingen
Thema van de viering: ‘All you need is love’.
Aan de dienst werken o.a. de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ en het
kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.
Terzijde: bij slecht weer is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.
Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Dinsdag 1, 8 en 15 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur
in de Bethelkerk.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg
: predikant@ambachtoost.nl ; tel. 010 4348433
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