
Zondag 28 april 2019

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger  : Pastor Marja Griffioen
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 Lied  81: 1,2 en 3

2. 
Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

3. 
Dit is ingezet
als een eeuwig teken
Jozef tot een wet,
toen des Heren hand
aan Egypteland
machtig is gebleken.

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 lied 81: 4 

4.
God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ‘t en recht
nu en t''allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

(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
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Wij zingen: Lied 653: 1

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Genesis 28, 10-22

Wij zingen Lied 598 (3x)

Lezing: Lucas 24, 13-35
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Wij zingen: Lied 644: 1,3,4 en 5 

3.
Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

4.
Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

5.
Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Uitleg en verkondiging  

Wij zingen Lied 695: 1,2,3,4,5

2.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
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4.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5.
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

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 hemelen 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 Vlaardingen

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderenuit de oppas worden opgehaald

Slotlied staande Lied 642: 1,2,3,7 en 8 
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2. 
Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ‘t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

3. 
Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen wij uit zijn hand.

7.
Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8.
‘t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Zending en Zegen

G.: gezongen amen

Lied 708: 1 en 6
1.
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

***

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

MEDEDELINGEN
Website Wijkgemeente 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: 
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 010 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 29 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 30 april
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 1 mei
Moderamen 19.30 uur

Donderdag 2 mei
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 3 mei
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 4 mei
Oud Papier Goudenregenstraat 9.00 – 12.00 uur

Zondag 5 mei
Dienst 10.00 uur

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 5 mei a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze 
maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om zoet broodbeleg: 
zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, 
hagelslag enz. in te leveren. 
U kunt NIET meer naleveren, want de bakken 
worden voortaan meteen na het weekend 
opgehaald. 

In juni zal er geen actie gehouden worden.
Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 
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