
Orde van dienst 
voor de viering van 
zondag 28 juli 2019

in de Bethelkerk

Biddende handen – Albrecht Dürer

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 ‘Laat komen, Heer uw Rijk’ 756

2.
Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezang
verdrijven leed en dood?

4.
Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

3.
Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

5.
Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

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 ‘Laat komen, Heer uw Rijk’ 756

6.
Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

7.
Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.

8.
De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

hierna gaan we zitten
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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 ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 18 : 20-33 

Wij zingen ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’ (psalm) 138
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Schriftlezing: Lucas 11 : 1-13

Wij zingen ‘Ik zal U verhogen’  (2 x maal)

Uitleg en verkondiging

Wij zingen ‘Vader, die woont in hemel licht 370
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2.
Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

3.
Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

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 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 Werelddiaconaat
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande ‘Wij moeten Gode zingen’ 713 

2.
Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

4.
De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

3.
Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

5.
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

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. 
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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 29 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 3 augustus
Oud papier Goudenregenstraat 0.900 - 12.00 uur

Zondag 4 augustus
Dienst 10.00 uur

ZOMERKOFFIE
Op de koffie bij de dominee

Ook deze zomer staat de koffie klaar en is er alle tijd is voor een goed gesprek.
Woensdagochtend 14 augustus tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!

KERKTERRASKOOR
U / jij , M/V kunt zich nog opgeven!
Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Wanneer en hoe laat:
Dinsdag 13, 20 en 27 augustus om 20.00 uur

Waar: in de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen).

KERKTERRAS : 1 september, 10.30 uur, Oranjepark

Bijbelleerhuis op woensdagochtend 
Het komende seizoen vervolgen we de lezing van de verhalen rond koning Saul en 
koning David lezen.

David en Saul, twee gezalfden, twee koningen, maar hun geschiedenissen zijn o zo 
menselijk. De verhalen over deze koningen en de mensen in hun omgeving gaan over 
vallen en opstaan, hun glorie en misère. David en Saul zijn nu eens helden, dan weer 
kleine mensjes. Het zijn verhalen over vriendschap en alles verterende haat, over intense 
vreugde en diepe depressie, over mensen die vechten met God en met hun leven. Maar 
ook over Godsvertrouwen!
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Met elkaar willen deze verhalen lezen te beginnen bij 1 Samuël 18.
Goliat is verslagen, maar nu ontbrandt de strijd van Saul tegen David. De 
geschiedenis van David, de gezalfde, koning David gaat t/m 2 Koningen 2.

Van harte welkom!

Wanneer: éénmaal per maand op woensdagochtend:
9 oktober, 
6 november, 
4 december, 
8 januari, 
5 februari, 
4 maart, 
1 april en 
6 mei.

Tijd: van 10.30 - 12.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, 

tel. 4348433; e-mail: predikant@ambachtoost.nl.
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