
Orde van dienst voor de viering

van zondag 29 april

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

              
voorganger : ds. Marjo den Bakker
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 staande lied: 655 

2.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3.
Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

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 655

4.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

(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
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Glorialied: 650

2.
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. 
Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4. 
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5. 
De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6. 
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7. 
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Numeri 14: 1 t/m 23

Wij zingen lied:  830
melodie A
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2.
Leven is vragen wachten verdragen
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.

3.
Leven is lijden niet te vermijden
onmacht verduren eindeloos turen
naar komend licht.

Melodie B

5.
Leven is kijken elkaar verrijken
opnieuw beginnen leren beminnen
spontaan als een kind.

Schriftlezing : Johannes 15: 1 t/m 8

Wij zingen lied : 653

5.
Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

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.

Uitleg en verkondiging 
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Wij zingen lied : 418

2. 
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3. 
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4.
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
  lachen en geween.

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.
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Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

We zingen staande lied:  657

2.
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ‘t licht getild!

3.
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

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
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*** 
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

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,

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 7 mei staan er bij de ingang van de kerk weer 
kratten klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak aardappelpuree 
in te leveren. 

U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden voortaan 
meteen na het weekend opgehaald.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 30 april 
klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 1 mei 
Ouderensoos, 14.30 - 16.30 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Donderdag 3 mei
Glorious Touch 20.00 – 22.00 uur

Zaterdag 5 mei
Oud paper inzameling Goudenregenstr. 08.30 – 12.00 uur

Zondag 6 mei
Dienst 10.00 uur
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KRANSLEGGING 4 MEI: 

Namens de Verzamelde Kerken van Vlaardingen zal dit 
jaar een bloemstuk gelegd worden door Anne van der 
Horst (R.K. Deelgemeenschap Willibrord) en Harry de 
Vries (Kerk van de Nazarener) tijdens de gedachtenis 
bij het monument op het Verploegh Chasséplein. Zij 
vertegenwoordigen hierbij de bij het convenant 
aangesloten kerkelijke gemeenten en organisaties.

Het programma is als volgt: 

19.00 uur – 19.30 uur: 
Opstellen/formeren Stille Tocht in de Schoolstraat. Iedereen is uitgenodigd!

19:59 uur: 
De Vlaardingen Band speelt koraalmuziek, waarna om 19.59 uur de Last Post wordt 
ingezet met daaropvolgend twee minuten stilte. De kransen worden door verschillende 
organisaties en personen neergelegd bij het monument op het Verploegh Chasséplein.
De zanggroep 4 mei, onder leiding van Jan Wilmer, zingt elk jaar tijdens de kranslegging 
op 4 mei.
Ook dit jaar zingt de zanggroep het lied van de 18 doden.
Deze zanggroep bestaat uit zangers vanuit de verschillende Vlaardingse (kerk)koren.
De traditionele herdenkingstoespraak is in handen van onze nieuwe Burgemeester 
Annemiek Jetten.

19.35 uur – 19.55 uur: 
Indrukwekkende stille tocht via de Markt (Geuzenmonument) naar het Verploegh 
Chasséplein. Aan de Stille Tocht en de herdenking op het Verploegh Chasséplein zal een 
afvaardiging van Vlaardingse veteranen deelnemen.
Tot slot worden er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen onder begeleiding 
van de Vlaardingen Band.

Na afloop van de plechtigheid is er koffie in de Windwijzer aan de Schiedamseweg.
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