Orde van dienst voor de viering
van zondag 19 augustus 2018
in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel

voorganger
organist

: Ds. Guus A.V. Fröberg
: Guus Korpershoek

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
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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 ‘Daglicht gaat stralen’

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
(hierna gaan we zitten)
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Wij zingen 317

2 Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
3 Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.
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Glorialied 677

2 Geest van de Vader en de Zoon,
vuur van hun heiligheid,
verzeng ons niet, maar brand ons schoon
van ongerechtigheid.
3 Adem van leven in het woord,
wek hen die niet verstaan:
de stomme spreekt, de dove hoort,
Gij doet het lied ontstaan.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 35 : 1-10
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Wij zingen 146c

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!

Schriftlezing: Marcus 7 : 30-37
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Wij zingen 554

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen ‘Woon in mijn dromen’
Melodie: ‘Be thou my vision’, tekst Sytze de Vries

2

Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
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Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.
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Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.
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Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen
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DIENST VAN DE TAFEL
Gebeden: Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

Nodiging:
Avondmaalsgebed
V.
A.
V.
A.

De Heer is met u allen!
Zijn vrede is met u!
Laten wij danken de Heer, onze God!
Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging
eindigend met de woorden:
‘U

zingen wij toe met al wat adem heeft in hemel en op aarde’:

Wij zingen 404e
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Gedachtenis
Onze Vader
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.

Vredegroet:
V. De vrede van Christus met u allen!
A. Zijn vrede met u!
(We geven elkaar de vredegroet.)
Wij zingen 408e

Delen van brood en wijn
Dankgebed
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Wij zingen staande 608

2
De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.
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De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
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(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden
opgehaald)

Zending en zegen
Allen : AMEN

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
koffie, thee of limonade te drinken.

Mededelingen
Website Wijkgemeente 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:
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
ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 20 augustus
Klussen rond en in de kerk
Dinsdag 21 augustus
Ouderensoos
Cantorij
Zondag 26 augustus
Kerkterras

09.00 - 12:00 uur
14.30 - 16.30 uur
20.00 uur
10.30 uur
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