Orde van dienst voor de viering
van zondag 5 augustus 2018
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk Vlaardingen

Altaar voor de Onbekende God

voorganger : Erik Boet
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

1

Wij zingen staande psalm 24, 2 en 4
4.
Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.
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 psalm 24, 5
5.
Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van ‘s hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
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 207, 1-4

2.

3.
2

O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schande en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

4.
opdat wij wandelen als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Exodus 32:1-5
Wij zingen lied 286, 1, 2 en 3

refrein

3

2.
Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
refrein:

Schriftlezing: Handelingen 17 : 22-25, 29
Wij zingen lied 197

Uitleg en verkondiging

Wij zingen lied 320: 1, 2, 4 en 5
4

3.
Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
refrein:

2.
Bemin uw Heer te allen tijd,
dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

4.
De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

5.
De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal û
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: dat bidden wij in uw naam
g.: 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 518:1-4, 7

2.
Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria’s zoon,
een hoog geboren Koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt altijd hosianna,
hemels manna, dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.

3.
Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U blijft nu heel mijn leven
weggegeven, om t'ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.
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4.
Hoe liefelijk is uw gelaat;
als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
uw woord en geest, uw vlees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Heer des hemels laat, getrouwe
mij aanschouwen uw erbarmen.
Herder neem mij in uw armen.

7.
Hoe is Hij mij zo innig na,
de Alfa en de Omega,
mijn hart doet Hij ontbranden.
Hij zal mij tot zijn lof en prijs
opnemen in zijn paradijs,
dan klap ik in de handen.
Amen, amen, kom mij troosten
allerschoonste, mijn begeren,
toef niet langer, kom o Here.

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
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.
Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162 : cobieplantinga@ambachtoost.nl.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl
Maandag 6 augustus
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Zondag 12 augustus
Dienst

10.00 uur
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