
Zondag 30 juni 2019

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger  : Ds. Robert Wilschut, Hoogvliet
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   62: 1 en 5

5.
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

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)

Wij zingen lied 207: 1,2,3,4
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2.
O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3.
Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schande en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

4.
opdat wij wandelen als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

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

Wij zingen: Zoek eerst het koninkrijk van God
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2.
Jij zult niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt,
Halleluja, halleluja.
    Halleluja, halleluja,
    Halleluja, halleluja.

3.
Bidt en u zal gegeven zijn,
Zoek en jij zult het zien.
Klop en de deur zal voor je opengaan,
Halleluja, halleluja.
    Halleluja, halleluja,
    Halleluja, halleluja.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Spreuken 6: 6-11 en 30: 24-28

Wij zingen Lied 439: 1 en 2

2.
Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u.
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Lezing: Matteus 6: 24-34

Wij zingen: Lied 971: 1,2,3

2.
God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ‘t grote werk gedaan.
‘t Zal om onszelve gaan.

3.
De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Uitleg en verkondiging  

Wij zingen Lied 910: 1 en 2
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2.
Goddank, wij overdenken
‘t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

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.
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Mededelingen

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

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.

Slotlied staande Lied 910: 3 en 4

3. 
Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

4. 
Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgeboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Zending en Zegen

G.: gezongen amen

***

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.

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

Maandag 1 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 3 juli
Kerkenraadsvergadering 19.30 uur
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Donderdag 4 juli
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 5 juli
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 6 juli
Oud Papier Goudenregenstraat 9.00 – 12.00 uur

Zondag 7 juli
Dienst 10.00 uur

VAKANTIETASJES

De vakantietasjes kunnen vandaag 30 juni of 
zondag 7 juli worden ingeleverd. 
In de glazen zaal staat hiervoor een doos.

Daarna zullen de tasjes naar het diaconaal bureau 
worden gebracht. De diaconie zal ze aanvullen met
enkele cadeaubonnen voor o.a. zwembad-of 
bioscoopbezoek, een gratis ijsje e.d. 

Op vrijdag 19 juli zullen de vakantietasjes worden uitgereikt bij de Voedselbank. 
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