
Orde van dienst 
voor de viering van 
zondag 14 juli 2019

in de Bethelkerk

Vincent van Gogh De barmhartige Samaritaan

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : 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 

We gaan staan
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Wij zingen ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 221

2.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3.
Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

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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Wij zingen ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’ (psalm) 25

2.
HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

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.

Glorialied : ‘Aan U, Vader alle glorie’
tekst Sytze de Vries; melodie John Goss (1800-1880) PRAISE MY SOUL
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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: Deuteronomium 30 : 9-14 

Wij zingen ‘Wie oren om te horen heeft’ 320
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2.
Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3.
Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

Schriftlezing: Lucas 10 : 25-37

Lied ‘U komt mij, lieve God’ 852

2.
U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

3.
een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, -
o Heer die bij mij zijt,

4.
ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Uitleg en verkondiging: ‘Onze zorg’

Wij zingen ‘Heb dank, o God van alle leven  315
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2.  
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht.
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3.
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij 
roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN

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.
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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.

Slotlied staande ‘O grote God die liefde zijt’ 838

2.
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Zending en zegen

Allen : AMEN

***

Bij de uitgang staat de bloemenpot
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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.

Zomerkoffie
Op de koffie bij de dominee

Ook deze zomer zijn er weer twee ochtenden waarop de koffie klaar staat en er alle 
tijd is voor een goed gesprek.
Woensdagochtend 17 juli en woensdagochtend 14 augustus.
Beide ochtenden tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!

Oppassers gezocht! 
Elke zondagochtend is er tijdens de kerkdienst iemand aanwezig om op te passen op 
de allerkleinsten (0-4 jaar). Na jarenlang geholpen te hebben, is er de afgelopen tijd 
een aantal mensen gestopt met oppassen. We zijn daarom op zoek naar versterking. 
Vindt u/vind jij het leuk om 1-2 per 3 maanden op te passen tijdens de kerkdienst, 
dan horen wij dat heel graag! Uw/jouw hulp wordt zeer gewaardeerd! Meer informa-
tie/aanmelden bij: Arianne van Rijn, 0618325063 of via ariannevanrijn@gmail.com.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: 
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 15 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 17 juli
Zomerkoffie 10.30 -12.00 uur

Zondag 21 juli
Dienst 10.00 uur
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