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Orde van dienst voor de viering 

van zondag 24 juni 2018 

Wijkgemeente Ambacht-Oost 

Bethelkerk Vlaardingen 

   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
       

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Jobsteen in Skeikh Sa`ad, Syrië 

 
 

 
 
               

  voorganger  : ds. Marjo C.A. Korpel        
  orgel     : Guus Korpershoek 
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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: Lied 149:1  

 

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    
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Wij zingen Lied 149:2 
 

2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
    De naam des Heren wordt geprezen 

    met het aloude lied der vaderen. 
    De heilige reien naderen. 

    En zo danst in het morgenlicht 
    heel Gods volk voor zijn aangezicht 
    en slaat de harp en roert de trom 

    in ‘s Heren heiligdom.       (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 
 

Glorialied: Lied 984: 1, 2, 6  

 
2. Gezegend die de aarde maakt, 
    de grenzen van de zee bewaakt, 
    ontluiken doet het jonge groen, 

    de kleurenpracht van elk seizoen. 
 

6. Gezegend zijt gij om de Geest 
    die van de aanvang is geweest: 
    de adem die ons gaande houdt 

    en in het eind in U behoudt.     
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DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed van de zondag 

 
Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 
Schriftlezing : Job 38:1-18 
 

Wij zingen lied 848: 1, 3, 4 

 
 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

    van harte, met verstand - 
    doet Gij uw wereld ondergaan 

    als maaksel van uw hand. 
 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

    Heer, geef ons denken moed; 
    leer ons te luist’ren naar de Geest 

    die doven horen doet. 
 
 

Schriftlezing : 1 Kor. 13:8-13 
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Wij zingen Lied 905:1, 3 

 
 
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  

    en leef uw leven opgewekt.  
    Laat Gods genade u genoeg zijn,  

    die voor u uit zijn sporen trekt.  
    Hij is het zelf die ons voorziet;  

    wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.  
 
 

Uitleg en verkondiging, Job 38:4:  
Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? 

Vertel het me, als je zoveel weet. 
 
 

Wij zingen lied 30:1, 2, 3, 4 uit de bundel Het liefste 
lied van overzee, deel 2.  
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2. Wij zijn door U gekend sinds het begin 

    en dat alleen geeft onze dagen zin. 
    Want tot dit ene zijn wij voorbestemd: 
    Te leven als geroepen door uw stem. 

 
3. Ieder van ons is U een kostbaar kind, 

    Dat aan uw hart begin en einde vindt. 
    Gij ziet in elk van ons uw eigen zoon; 
    Geen macht ter wereld stoot Hem van de troon. 

 
4. Niets is er, niets dat ons van Christus scheidt, 

    Al voeren wij een ongelijke strijd. 
    Want welke tegenstand ik ondervind, 
    Het blijft uw liefde die mij aan U bindt. 

 
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) 
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Mededelingen  
 
Inzameling van de gaven voor: 

1e  Diaconie 

2e Missionair Werk / IZB 3 

We zingen staande lied 978: 1, 3, 4 

 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
    met koninklijke pracht bekleed. 

    De zorgeloze vogels melden 
    dat Gij uw schepping niet vergeet. 
    ‘t Is alles een gelijkenis 

    van meer dan aards geheimenis. 
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
    en laat mij door de wereld gaan 

    met open ogen, open oren 
    om al uw tekens te verstaan. 
    Dan is het aardse leven goed, 

    omdat de hemel mij begroet. 
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Zending  

Zegen

***  
 

Na de dienst is er gelegenheid  
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken 

 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK 

Op zondag 1 juli a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten 

klaar voor onze maandelijkse actie. 

Dit keer willen we u vragen om pannenkoekenmix in te leveren. 

De bakken worden ‘s maandags opgehaald dus naleveren is helaas 

niet mogelijk.  U kunt het wel eerder in de kerk afleveren. 

In augustus zullen we geen actie houden. De eerstvolgende 

actiezondag is dus 2 september. 

Hartelijk dank voor de medewerking. 

Informatie: Jos van den Boogert  

MEDEDELINGEN 
 

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, 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 

Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl 

Maandag 25 juni 

klussen rond en in de kerk   09:00 - 12:00 uur 

Dinsdag 26 juni  

Ouderensoos,        14.30 - 16.30 uur 

Vrijdag 29 juni  

Messengers        20:00 - 22:00 uur 

Zondag 1 juli 

Dienst          10.00 uur 

 


