
Orde van dienst voor de viering

van zondag 13 mei 2018

‘Exaudi’ (hoor) naar Psalm 27

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

      

              
voorganger : ds. Maarten Diepenbroek
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 
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Wij zingen staande lied: Psalm 27

4.
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ''zoek mijn aangezicht''.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ‘t uur dat Gij U openbaart!

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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Gezongen drempelgebed: Lied 293 
refrein

Voorzang: Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt:
‘Zoek dan het licht van mijn ogen!’
zoeken zal ik, Heer,
het licht van uw ogen.
Houd uw gezicht voor mij niet verborgen.

Refrein: allen

Kyriëgebed  eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

Besloten met: Lied 299e 
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Exodus 19, 1-11
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Wij zingen lied: Psalm 68

4.
God gaf zijn woord, roert nu de trom,
reidanst, gij vrouwen, roep alom,
dit is de blijde mare:
veldheren vluchten voor Hem uit,
in vrouwenhanden valt de buit
van boze legerscharen.
Deelt gij niet mee in overvloed?
Zilveren vleugels, gouden gloed,
een vlucht van witte duiven,
zij dekken als de sneeuw het veld.
De Heer staat op, Hij is een held
die legers doet verstuiven.

7.
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Schriftlezing : Johannes 17, 14-26 
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Wij zingen lied: 965 

2.
God, houd zelf uw naam in eer.
Weer met macht de wolf die snood
in de nacht uw schapen doodt.
Vergaar uw kudde bij elkaar.

3.
Help dat hoogmoed ons niet scheidt.
Leid ons naar elkander heen,
maak ons waar en maak ons een:
dan stijgt een lied dat nooit meer zwijgt.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen lied: 345 
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2.
Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

3.
God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,-
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

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)
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 Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Na afloop van de dienst staat bij de uitgang de bloemenpot.

We zingen staande lied: 868 
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2.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

4.
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

5.
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

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 95.
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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

Zondag 13 mei
Provider 19.00 – 20.30 uur

Maandag 14 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 15 mei
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 16 mei
Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 17 mei 
Meidenclub 8-10 jaar  19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch     20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 18 mei  
Messengers – repetitie   20.00  - 22.00 uur

Zondag 22 april
Dienst 10.00 uur
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