
Zondag 10 juni 2018

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger  :  ds. Guus A.V. Fröberg
Organist :  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 213  

2.
Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

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 staande 213   

3.
Laat uw heilge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.

5.
Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

hierna gaan we zitten

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 : 326 

2.
Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

3.
Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

4.
Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Job 2

Wij zingen 155
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2.
Geef toch een blijk
van weten en vergeven!
Ik roep U uit de diepten van het leven,
de diepten van het dodenrijk.

5.
Ach Heer, geef licht
wie viel in ongenade!
Hoe lang vergeldt Gij 't kwade met het kwade,
verhult Gij mij uw aangezicht?

6.
Hebt Gij voorgoed
wie U verliet verstoten,
voor eeuwig achter mij de poort gesloten
naar 't leven en zijn overvloed?

9.
Wie hel en dood,
wie wind en water vrezen, -
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens weer wezen!
Ik maak uw naam op aarde groot.

Lezing: Matteüs 6 : 9-14

Wij zingen 598

Uitleg en verkondiging  

Wij zingen 130a
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Wij zingen 130a

2.
Ik hoop op God de Heer en wacht
het woord dat Hij zal spreken.
Al loopt het naar de middernacht,
ik volg zijn heilig teken.
Mijn hart is in de donkerheid
een wachter die het licht verbeidt,
een wachter op de morgen.

3.
Hoop, Israël, op God de Heer
die rijk is aan genade.
Want Hij verlaat u nimmermeer,
al kiest gij ook ten kwade.
Hij leidt u door de woestenij
en maakt gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN

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 Kerk in Actie/ Werelddiakonaat

Bijenhouden biedt jongeren toekomst.
Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. 
Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale 
en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-
bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op 
werk. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier 
verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot 
imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren 
vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.
Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke 
kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden 
structureel te verbeteren.
Ook de jonge Mildred volgde een opleiding op het centrum. Ze is er enorm mee 
geholpen en heeft nu een eigen onderneming als imker in haar dorp, met wel 5 
bijenkasten. Met de opbrengst van de honing zorgt ze voor inkomen voor haar 
familie. Door de opleiding op het Vredescentrum Barbara Ford is voor haar een 
droom in vervulling gegaan.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren 
trainen in (mensen)rechten en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de 
opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en 
andere werelddiaconale projecten.
Helpt u mee?

2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.

Slotlied staande ‘Ga maar gerust’
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2.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zending en zegen

G.: gezongen amen

Bij de uitgang staat de bloemenpot

***

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten 
bij de koffie, thee of limonade. 

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: ING 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. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 11 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 12 juni
Cantorij 20.30 - 22.00 uur
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
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Woensdag 13 mei
Koffieochtend 10.00 - 12.00 uur

Zaterdag 16 juni
Wagenspel: Ontwapenende Strijd 
in Grote Kerk 13.00 - 13.30 uur
Wagenspel: Ontwapenende Strijd
in Grote Kerk 17.30 - 18.00 uur

Zondag 17 juni
Dienst 10.00 uur

___________________________________________________________

Wagenspel ‘Een ontwapenende strijd’

De festiviteiten rond het gedenken van de slag bij Vlaardingen 
beginnen een hoogtepunt te naderen.

De overwinning van Dirk III in een strijd om wie waar tol mocht 
heffen heeft fors bijgedragen aan de zelfstandigheid en het 
zelfbewustzijn van het gewest Holland, ruim voordat er sprake 

kon zijn van een Nederlandse staat.

Er zijn allerlei activiteiten, onder meer in de Grote Kerk.
Op zaterdag 16 juni willen we dit voor alle Vlaardingers, - maar zeker ook voor u - ten
tonele brengen in een heus ‘wagenspel’ in de Grote Kerk.
Een wagenspel was een middeleeuwse manier om Bijbelse of andere geloofsverhalen 
dichtbij mensen te brengen, in een tijd waarin lang niet iedereen kon lezen.
Dit wagenspel is speciaal voor de gelegenheid geschreven en heeft een bijzondere 
cast: predikanten, kerkelijk werkers en leden van de Protestantse Gemeente te 
Vlaardingen.

Wanneer, waar en hoe laat?
Wij zetten op zaterdag 16 juni ‘een wagen’ als podium in de Grote Kerk en spelen 
daar het spel ‘Een ontwapenende strijd’
We doen dat op twee momenten: om 13.00 - 13.30 uur en om 17.30 – 18.00 uur.

Er kunnen nog een aantal figuranten (kinderen en volwassenen) meedoen.

Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers,
Juliëtte Pol, Guus Fröberg en Erwin de Fouw
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