Orde van dienst voor de viering
van zondag 18 juni 2017
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk te Vlaardingen

voorganger : ds. Marjo C.A. Korpel
orgel
: Guus Korpershoek
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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 lied 146: 1, 3
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:
Groet:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

V.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer

Wij zingen lied 146: 4
4 Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

(hierna gaan we zitten)
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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: Lied 302: 1, 4

4 O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus'' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Ezechiël 34: 1-11
3

Wij zingen lied 272: 1 en 2

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.
Schriftlezing : Matteüs 25: 31- 46
Wij zingen lied 272: 3 en 4
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 Kains 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

(Matt. 25:40)

"Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor mij gedaan."

4

Wij zingen lied 107: 1, 2
1 Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.
2 Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemel 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
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Inzameling van de gaven voor:
1e Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

We zingen staande lied 991: 2, 3, 5, 7
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.
5 Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.
7 Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.
Zending
Zegen
***
Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken
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MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.
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: 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,

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 AmbachtOost, 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.
Er is een crèche voor de allerkleinsten.
Terzijde: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan- 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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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl
Maandag 19 juni
Klussen in en om de kerk

09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 20 juni
Ouderensoos
Dagje uit.
Cantorij

20:30 -22:00 uur

Donderdag 22 juni
Glorious Touch – repetitie

20.00 uur

Vrijdag 23 juni
Messengers – repetitie

20:00 - 22:00 uur

Zondag 25 juni
Dienst

10:00 uur
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