
Orde van dienst voor de viering

van zondag 1 juli 2018

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

OVERSTAPDIENST

waarin Amber Kösters,  Ilja Koevoet,

 Janischa Seij en Yulan de Wild   

 de overstap maken

voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
orgel : Hans Treurniet

Stilte

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 ‘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)

Openingsgebed

Wij zingen ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’
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2. 
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Refrein

3. 
Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein

4.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:

Refrein
Dienst van het Woord

Gebed van de zondag
De jongste kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing uit de Bijbel : Deuteronomium 6 : 4-9

Wij zingen ‘Ik zal er zijn voor jou’
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2.
Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.

3.
Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

4.
Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

Lezing uit de Bijbel : Matteüs 22:34-40

Overdenking

Wij zingen ‘Handen heb je om te geven’

2.
Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt

REFREIN : Open je oren …

4.
Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is

REFREIN : Open je oren …

3.
Schouders heb je om te dragen 
Zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander beter kan

REFREIN : Open je oren …

5.
Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is

REFREIN : Open je oren …
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De jongste kinderen komen terug van de kindernevendienst

Gezegend onderweg

De kinderen van 
de basiscatechese en van de kindernevendienst 

maken de overstap naar de jeugdkerk en provider

–  Ter inleiding op de overstap

- De kinderen krijgen een rugzakje mee voor onderweg

- Gedicht voor onderweg 

–  Amber,  Ilja, Janischa en Yulan ontvangen de zegen

–  Vraag aan de gemeente (gaat staan)

Voorganger Gemeente wilt u met hen gaan, 
met hen in gesprek blijven,
advies geven, naar hen luisteren,
en hen begeleiden waar dat nodig is: 

Gemeente: JA!

–  De overstap 
We zingen het ‘Overstaplied’ (melodie ‘Verbonden met vader en moeder’)

Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 
sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg lag nog helemaal open:
soms een traan, maar ook heel vaak een lach. 

       Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee.
       Je vader of moeder, een vriend of een mens die gewoon zegt:
       ‘ik leef met je mee’.

Je was nog heel klein op die morgen
dat het doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor je te zorgen
en wij hebben Zijn woord steeds geloofd.

       Je hoeft niet alleen, maar je gaat met die Ander in zee:
       Een Vader, een Moeder, een Vriend, dat is God die gewoon zegt:
       ‘Ik leef met je mee’.

Dat was toen, maar je leeft in het heden.
Ook vandaag ga je verder op weg.
De nevendienst is straks verleden
Maar hoor goed wat een ieder nu zegt:

        Je hoeft niet alleen, maar we gaan graag met jullie in zee
        en hopen en bidden dat jij later ook heel gewoon zegt:     
        ‘ik leef met je mee’.
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Dienst van de gebeden

Brazilië
Op 14 maart jl. nam een onbekende schutter de auto van de Braziliaanse 
activiste en politica Marielle Franco onder vuur. Zij en haar chauffeur 
werden doodgeschoten. Ruim twee maanden na haar moord is het nog 

niet bekend wie haar vermoordde en waarom.

Indonesië
Alnoldy Bahari, een boer op Java, moet vijf jaar de gevangenis in omdat hij online de 
Islam zou beledigen en haat zou zaaien. Hij zit enkel en alleen vast voor het uiten van
zijn mening.

Ook weer goed nieuws gelukkig

Iran
De executie van de jonge Iraniër Hamid Ahmadi gaat niet door. Dat wordt bekend op 
14 februari. De autoriteiten voelden de druk van de grote (internationale) aandacht en
acties van onder meer Amnesty voor deze zaak. Ahmadi werd in 2008 op 
zeventienjarige leeftijd opgepakt omdat hij tijdens een groepsgevecht een jongen zou 
hebben neergestoken.

Oeganda
Vrouwenrechtenactivist Stella Nyanzi uit Oeganda wordt op 10 mei op borgtocht 
vrijgelaten. Nyanzi bekritiseerde de vrouw van de president. Die weigerde haar belofte
na te komen om meisjes op school gratis maandverband te geven. Meisjes missen 
onderwijs, omdat er te weinig geld is om maandverband te kopen. Stella Nyanzi werd 
gearresteerd. Na de spoedactie van Amnesty kwam ze vrij.

Gebeden: Dankgebed en voorbeden

Onze Vader (oecumenische versie)

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

Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Plaatselijk jeugdwerk
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We zingen staande 423

2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:

Refrein: Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3.
Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:

Refrein: Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)

Zending en Zegen 

Orgelspel

***

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. NL62 INGB 0005 34 41 05 
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Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg,
Vlaardingen

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
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 2 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 3 juli
Ouderensoos (laatste keer dit seizoen) 14.30 - 16.30 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Donderdag 5 juli
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zondag 8 juli
Dienst 10.00 uur

Zomerkoffie

Inmiddels is de zomerkoffie een begrip aan het worden.
Ook deze zomer zijn er weer twee ochtenden waarop de koffie klaar staat en er alle 
tijd is voor een goed gesprek.
Woensdagochtend 25 juli en woensdagochtend 15 augustus.
Beide ochtenden tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!

___________________________________________________________________

Kerkterras

Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener en 
een Vlaardingen Band van het Leger des Heils Waterweg Centraal o.l.v. Wim Naujoks 
en het voor deze dienst gevormde kerkterraskoor onder leiding van Wouter Boeser 
mee en bovenal iedereen die van harte meezingt..
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Er is een crèche voor de allerkleinsten.

Terzijde: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de ‘Grote kerk’  de 
schuilkerk.

****

Ook deze zomer wordt er op het kerkterras gezongen door het kerkterraskoor.

Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Wanneer en hoe laat:
Woensdag 8, 15 en 22 augustus om 20.00 uur

Waar: in de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen).
Nb.
Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen.
Maximum van het koor i.v.m. de grootte van het podium is 60 zangers.

Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg; predikant@ambachtoost.nl; tel. 010 4348433

****
Gevraagd: 
Een vraag aan iedere (wijk)gemeente die deelneemt: vijf vrijwilligers: om alles 
(stoelen o.a.) aan het begin klaar te zetten en/of liturgieën uit te reiken en/of de weg 
te wijzen en/of koffie te schenken en/of alles weer op te ruimen.

Geef je op bij: ds. Guus Fröberg; predikant@ambachtoost.nl
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