Orde van dienst voor de viering
van zondag 14 mei 2017
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk Vlaardingen

voorganger
orgel

: ds. Freek L. Bakker, Voorschoten
: Kees van den Berg

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 Lied (Psalm) 103 vers 1 en 3

3.
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:

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

Groet:
V.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer
(hierna gaan we zitten)

Wij zingen lied 103 vers 5
5.
Zoals een vader liefdevol zijn armen
Slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
Slechts leven op de adem van zijn stem.
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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 864 vers 1, 3 en 5
1.
Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

3.
Zou ooit een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat

5.
Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Wij zingen Lied 287 vers 2
2.
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen
als de kerk van liefde leest
is het feest!
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Lukas 15: 1-3 en 11-24
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Wij zingen Lied 632 vers 1 en 2

2.
Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
Schriftlezing: Lukas 15: 25-32
Wij zingen Lied 632 vers 3
3.
Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen Lied 653 vers 1, 4 en 7
1.
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4.
Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

7.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
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 hemelen 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
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
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We zingen staande Lied 657 vers 1 en 4

4.
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Zending
Zegen
***
Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken
MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld
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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
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
redactie@ambachtoost.nl
Zondag 14 mei
Provider/Tienerclub

19.00 -20.30 uur

Maandag 15 mei
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09.00 -12.30 uur
19.15 -20.15 uur

Dinsdag 16 mei
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 -16.30 uur
19.00 -20.00 uur
20.30 -22.00 uur

Woensdag 17 mei
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 -19.45 uur

Donderdag 18 mei
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 -20.00 uur
20.00 -22.00 uur

Vrijdag 19 mei
Messengers –repetitie

20.00 -22.00 uur

Zondag 21 mei
Dienst
Provider/Tienerclub

10.00 uur
19.00 -20.30 uur

De bloemengroet vanuit de kerkdienst
Trudie Poot is tijdelijk coördinator van de bloemengroet.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u aan haar doorgeven.
Het emailadres van Trudie Poot is: trudie.poot@kpnmail.nl
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