
Orde van dienst voor de viering

van zondag 9 september 2018

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

      

              
voorganger : ds. Jan de Geus
orgel : Hans Treurniet

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 

Wij zingen lied 601
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2.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

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)

Wij zingen lied 601

3.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
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Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

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 871

2.
Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4.
Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : I Samuel 8: 4 t/m 22
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Wij zingen lied 1001

2.
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen wij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn geleden.
Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen and're mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Schriftlezing : Marcus 3: 31 t/m 35

Wij zingen lied 992

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 3. Wat vragen mensen meer van ons
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    dan dat wij dienen en hoeden
    als mensen naar Gods beeld?

    dan dat wij breken en delen
    als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
    dat wij Gods wil doen en omzien
    naar alles wat er leeft.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen lied 993

2. 
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

4. 
om zijn Naam te prijzen
gaf hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.
6. 
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis;

3. 
‘t Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

5. 
Israël Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

7. 
kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

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)

5



Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconie
2e Jeugdwerk en catechesemateriaal

We zingen staande lied 362

2.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Zending 

Zegen

Bij de uitgang staat de bloemenpot
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*** 
Na de dienst is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken

KOFFIEOCHTEND

Woensdag 12 september bent u weer van harte welkom om in 
de Bethelkerk een kopje koffie te komen drinken en elkaar te 
ontmoeten.

De koffie staat klaar van 10 tot 12 uur.

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: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost
steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.

Boekenmarkt en weggeefwinkel:
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: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 10 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 11 september
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Club jongens 8 t/m 12 jaar en
Club meisjes 10 t/m 12 jaar 19.00 – 20.00 uur
Cantorij 20.00 uur

Woensdag 12 september
Koffieochtend 10.00 - 12.00 uur
Club gemengd 6 t/m 8 jaar 18.45 – 19.45 uur
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Donderdag 13 september
Club meisjes 8 t/m 10 jaar 19.00 – 20.00 uur

Zaterdag 15 september
Start seizoen 17.00 uur

Zondag 16 september
Startdienst 10.00 uur

Start seizoen zaterdag 15 september vanaf 17.00 uur
Het nieuwe kerkseizoen willen we op zaterdag 15 september beginnen. 
Vanaf 5 uur bent u allen hartelijk welkom in de kerk. 
We willen daar samen het seizoen gezellig starten met een maaltijd van soep, salades
en broodjes. We hebben daarbij wel hulp nodig. 
Als u een pan soep wilt koken of een salade klaarmaken geef u dan op bij Cobie 
Plantinga tel 4347162 of per mail cobieplantinga@hotmail.com. 
Een pan vegetarische soep is ook heel erg welkom. 
Wilt u komen die middag, met of zonder iets voor de maaltijd, geef u dan op. Er 
liggen inschrijflijsten in de kerk. Ook kunt u bellen of mailen met het eerder 
genoemde nummer. Het kan een heel gezellige middag worden maar daar hebben we 
u bij nodig. Met elkaar maken we er een mooie startmiddag van. 

Cobie Plantinga-van Vliet 

Startzondag 16 september

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat 
het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met
tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan 
beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden 
en buren wellicht.

‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag 2018 van de landelijke kerk.
Een goed gesprek hopen we dit seizoen in en rond de Bethelkerk ook over het thema 
duurzaamheid, over ‘bewust leven’ de ‘groene kerk’ te voeren.
Een gesprek dat mondiaal, landelijk, plaatselijk en thuis ook gevoerd wordt, maar een
lastig gesprek is omdat er belangen - politieke en economische belangen -meespelen.
Maar eerst het gesprek.
Hoe voer je een goed gesprek?
De startzondag vormt daarvoor de opening.
Aan de dienst werkt de cantorij mee.
In de dienst zullen Silvan van Spronsen en Noor Weijnand worden gedoopt.

__________________________________________________

Zie volgende pagina voor GJO-Jeugdwerk-affiche
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