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Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger
Organist

: Pastor Marja Griffioen
: Kees van den Berg

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 zingen staande lied 213; 1 en 2
1.
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ‘t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2.
Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
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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 lied 213; 3 en 5
3.
Laat uw heilge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.

5.
Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ‘t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

(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

Wij zingen: Lied 209

2.
Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

3.
totdat met alle engelen saam
wij zingen: ''heilig is Gods naam!'',
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Jesaja 48: 12-22
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Wij zingen Lied 1013

2.
Als alle mensen zich vermaken
met dansen op een open plein,
als alle mensen oorlog staken,
zal er dan al vrede zijn?

3.
Als alle mensen huizen bouwen
met bloementuinen en jasmijn
en als ze vol zijn van vertrouwen,
zal er dan al vrede zijn?

4.
Als alle mensen God begroeten
en samen delen brood en wijn,
als alle mensen Jezus roepen,
zal er dan al vrede zijn?
Lezing: Matteüs 5: 20-26
Wij zingen: Lied 272

2.
Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ‘t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijdele wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.
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3.
Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ‘t zingend overstemt is Ka´ns deelgenoot.
4.
De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ‘t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen Lied 993; 1, 2, 3, 6 en 7

2.
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3.
‘t Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

6.
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis;

7.
kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee

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)
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Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e = Werelddiaconaat / Project 1027
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen
Slotlied staande Lied 686

2.
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3.
De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade
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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

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 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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Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor het 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

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichtjes kunt u sturen naar:
redactie@ambachtoost.nl
Maandag 24 juli
Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur
Dinsdag 25 juli
Zomerkoffieochtend

10:00 - 12:00 uur
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