Orde van dienst voor de viering
van zondag Rogate, 21 mei 2017
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk te Vlaardingen

voorganger : ds. Geb van Doornik
orgel
: Guus Korpershoek

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 Psalm 66: 1b

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

Wij zingen Psalm 66: 6 en 7
6.
Gij die God vreest, ik zal u spreken
van al wat aan mij is geschied.
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,
of in mijn hart was reeds een lied.
Zou God mij hebben willen horen,
wanneer ik onrecht had beraamd?
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

7.
De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

(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 Psalm 149: 1 en 3
1.
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

3.
De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Johannes 16, 23- 33
Wij zingen lied 217

2.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.
3.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
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4.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen lied 664

2.
Wanneer zult Gij weer verschijnen?
Komt het vragen nog te vroeg?
Kent de herder nog de zijnen
sinds Hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid,
wolk en vuur zijn niet genoeg.

3.
Overal wordt U gebeden
om het Rijk dat komen gaat.
Laat het zichtbaar zijn beneden,
geef een nieuwe dageraad.
Woord van God, maak deze aarde
tot een gaarde
waar de boom des levens staat.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconale Vakantieweken en Vakantiefonds
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
We zingen staande ons slotlied 512: 1, 2, 6 en 7
1.
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2.
uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

6.
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7.
O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

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 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

5

Assistentie gevraagd op maandagmorgen!!
De schoonmaakgroep op maandagmorgen is dringend op zoek naar een of meerdere
extra krachten, omdat een aantal trouwe medewerkers door hun leeftijd het wat
rustiger aan wil doen. Met name extra handen om te helpen met het wekelijks
schoonhouden van de toiletten en een deel van de ramen zijn dringend nodig.
Wie heeft er zin om op maandagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur zich een uurtje te
voegen bij de klussengroep die ook de tuin en het klein onderhoud voor zijn rekening
neemt in de Bethelkerk??
Weet je zeer welkom!! (Om 09.00 uur en om 10.30 uur is er koffie).

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
redactie@ambachtoost.nl
Zondag 21 mei
Terugkeer clubs GJO

17.00 uur

Maandag 22 mei
Klussen in en om de kerk

09:00 -12:30 uur

Dinsdag 23 mei
Ouderensoos
Cantorij

14:30 -16.30 uur
20:30 -22:00 uur

Woensdag 24 mei
Kring jonge ouders

20.00 uur

Da’s met die vlammen toch? Pinksteren!
Het laatste feest uit het kerkelijk jaar. Veel volwassenen vinden dat al een lastig feest,
hoe vier je dat dan eigenlijk met je kinderen? Daarover gaan we met ouders van
kinderen tussen 0 en 12 over in gesprek.
Welkom om aan te haken! Neem je kinderbijbel mee, dan zullen we een aantal versies
van het Pinksterverhaal lezen en daarover in gesprek gaan.
Tot dan!
Juliëtte Pol en ds. Guus Fröberg
Donderdag 25 mei
10.00 uur
Hemelvaartsdag
We komen deze morgen bij elkaar in een ochtendgebed
en we lezen en staan stil bij Genesis 5: 18-24 en Handelingen 1: 1-11, het verhaal van
Henoch die wandelde met God en verdween en de geschiedenis van de hemelvaart van
Jezus.
Twee momenten waarop hemel en aarde nauwer met elkaar verbonden zijn dan we
kunnen denken.
Vrijdag 26 mei
Messengers –repetitie

20:00 -22:00 uur

Zondag 28 mei
Feestelijke DOOPDienst
Cantatedienst

10.00 uur
17.00 uur
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Cantatedienst
Zo. 28 mei
Tijdstip: 17:00 uur

Cantate BWV 37 Wer da gläubet und gelauft wird.
Voorganger. ds Guus Fröberg
De uitvoerenden zijn weer het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en het WestNederlands Bachorkest o.l.v. Arno Brons.
De solo's worden gezongen door beroepssolisten.
Arjen Leistra bespeeld het kistorgel en het grote orgel.
De gehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bas van Houte.
Zie www.cantatesvlaardingen.nl
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