
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 18 augustus 2019
in de Bethelkerk

Vlaardingen

Apostel Paulus  -  Jan Toorop

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 

We gaan staan
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Wij zingen ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 791

2.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3.
Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

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 ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 791

4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf

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 ‘Aan U, Vader alle glorie’
tekst Sytze de Vries; Melodie John Goss PRAISE MY SOUL

2. 
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3. 
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Romeinen 12
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Wij zingen ‘Maak ons uw liefde tot opmaat’ 974

2.
Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

Schriftlezing: Matteüs : 22 : 34-40  

Lied ‘U komt de lof toe’ 339a
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Uitleg en verkondiging: 

Wij zingen ‘Maak ons uw liefde tot opmaat’ 974

3.
Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

4.
Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

5.
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Diaconaal medewerker

Dankwoord voor Piet van der Veer

Verbintenis van Laura Meerman als diaconaal medewerker

Om te beginnen

Gebed

Gelofte bij de verbintenis

Laura gaat staan

Voorganger:

Beste Laura, 
je begint in de gemeente je werkzaamheid als diaconaal medewerker in de commissie 
maatschappelijk werk
Beloof je dit waardig en trouw te doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt

en beloven je voorgoed geheim te houden
al wat aan jou wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop je antwoord?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.
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Zegen

Beste Laura
wees dan gezegend in je arbeid
in Christus’ gemeente!
Laat zijn Geest over je vaardig worden.
Mogen de liefde en de vreugde
je daarbij nooit ontbreken.
Bewaar je vertrouwen in Hem
die je bewaart op al jouw wegen.

AMEN

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.

Allen gaan staan

Gemeente van de Bethelkerk,
belooft u Laura Meerman te omringen met uw meeleven,
haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn Rijk
en haar keer op keer te dragen met uw gebed?

Gemeente: Ja beloven wij!

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.

Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande ‘Samen op de aarde’ 904

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.

Zending en zegen

Allen : AMEN

***

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.    
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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.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 19 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 20 augustus
Ouderensoos 14.30 -16.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Zondag 25 augustus
Dienst 10.00 uur
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