
Orde van dienst voor de viering

van zondag 19 mei 2019

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

              
voorganger : ds. Casper van Dorp
orgel : 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: 276 vers 1, 2 en 3 

2.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

3.
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

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 lied: 295 

refrein

refrein

refrein
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refrein

Refrein

Introductie

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

Glorialied: 117d (3x)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jeremia 9 : 16 - 21
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Wij zingen lied: 91a vers 1, 2 en 3

2.
God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

3.
Wees niet bevreesd, al wil de nacht
zich tegen u verheffen;
al stelt de dag zijn overmacht,
zijn pijl zal u niet treffen.
‘t Verderf dat in de duisternis
zoekt naar uw legerstede,
de vloek die van de middag is, -
God bant ze van uw leden.

Schriftlezing : Matteus 5 : 1 - 10

Wij zingen lied: 1003 
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Uitleg en verkondiging

Wij zingen lied: 967 vers 1, 3, 6 en 7 
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3.
Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o Herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm U, Heer.

6.
Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

7.
Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
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

We zingen staande lied:  1005



2.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord.

refrein:

3.
Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Refrein:

4.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd.

refrein:

5.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is.

refrein:

Zending 

Zegen

*** 
Na de dienst is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten en 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.

Zondag 19 mei
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 20 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 21 mei
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Kerkenraad 19.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 22 mei
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 23 mei
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 24 mei
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 26 mei
Dienst 10.00 uur
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