
Orde van dienst voor de viering
van zondag 25 augustus 2019

in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel

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 
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We zingen staande ‘De vreugde voert ons naar dit huis’  280

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

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 ‘‘De vreugde voert ons naar dit huis’  280

5.
Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7.
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

hierna gaan we zitten
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Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo zingen wij”

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Glorialied God in den hoog’ alleen zij eer 302

2.
U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze Koning!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Romeinen 13
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Wij zingen ‘Rechter in het licht verheven’ 1008

Schriftlezing: Marcus 12 : 13-17

Wij zingen ‘Rechter in het licht verheven’ (vervolg) 1008

2.
Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3.
Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindlijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Uitleg en verkondiging 
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Wij zingen ‘Voor hen die ons regeren’ 995

2.
De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort!
Want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn!

3.
Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, - dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt!
Bewaar het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed! 

4.  
O God, - Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land.
Gij zijt genade! Uw bevel
doet leven en vergeven,
o Zoon van Israël!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL

Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

 
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Wijkkas
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Nodiging:

Avondmaalsgebed

V. De Heer is met u allen!
A.   Zijn vrede is met u!
V. Laten wij danken de Heer, onze God!
A.   Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging eindigend met de woorden:

‘met het lied van allen die uw Naam belijden
en uw Rijk verwachten, één koor in heel uw schepping,
en zingen wij U toe:’

Wij zingen 404e

Gedachtenis

Onze Vader 

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.

Vredegroet: 
V. De vrede van Christus met u allen!
A. Zijn vrede met u!

(We geven elkaar de vredegroet.)
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Wij zingen 408e

Delen van brood en wijn 

Dankgebed 

Wij zingen staande ‘Woon in mijn  dromen’
tekst Sytze de Vries trad. Ierse melodie SLAN

2.
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

3.
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.
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4.
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.

5.
Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald) 

Zending en zegen

Allen : AMEN

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, 

koffie, thee of limonade te drinken.

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.

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

Maandag 26 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 27 augustus
Ouderensoos 14.30 -16.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Donderdag 29 augustus
Repetitie Glorious Touch 20.00 uur
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Zondag 1 september
Kerkterras 10.30 uur

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK op 8 september
Zondag 1 september is er de Oecumenische kerkterrasdienst. 
Daarom vragen wij u op 8 september weer mee te willen doen aan de actie voor de 
Voedselbank. Bij de ingang van de kerk staan weer kratten klaar voor onze 
maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren.
U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het weekend 
opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert.

Startweekend 
Het nieuwe seizoen wordt een jaar van verhalen vertellen.
Maar daarover later meer.
Het seizoen willen we zaterdag 14 september beginnen met een barbecue.
Vanaf half 5 inloop met een drankje. Ook is er dan tijd voor een Goed Verhaal. 
Iedereen kan zich opgeven via intekenlijsten die bij de zij-ingang van de kerkzaal ko-
men te liggen. Of via Marianne de Wilt.
Wie een lekkere begeleidende salade wil maken kan dat opgeven bij Marianne de Wilt:
mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel 4343588.
Opgave tot 10 september.
Bij de ingang/uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven ter bestrijding van de kos-
ten van BBQ.

Van harte uitgenodigd.

Om alvast te noteren: zondag 15 september is de startzondag
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