
Orde van dienst voor de viering

van zondag 10 november 2019

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

      

              
voorganger : ds. Wim Barendrecht
orgel : 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 
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Wij zingen staande lied 287: 1 en 2

2.
Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen, -
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

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 lied 287: 5
5.
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, - 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed.  

(hierna gaan we zitten)
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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: lied 303

2.
Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag
hier onder ons, hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3.
Geest die ons troost, levend nabij, 
genezing en vuur. Adem van God,
kracht onderweg dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Schriftlezing : Handelingen 20: 25 – 32a
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Wij zingen lied 286

Refrein:

2.
Waar de mensen lijden onder onrecht
In een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met 
blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

refrein:

3.
Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

refrein:

Schriftlezing : Mattheus 10: 16 - 33
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Wij zingen lied 675

2.
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. 
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. 
Halleluja!

5



Uitleg en verkondiging 

Wij zingen lied 362

2.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

(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, 
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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  Dorpskernen

Na afloop van de dienst 
staat bij de uitgang de bloemenpot

We zingen staande lied 150a

2.
Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3.
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4.
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zending 

Zegen

*** 
Na de dienst is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken
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MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.

Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.

Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas:   NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
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 bea-
mer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar 

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 10 november
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 11 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 12 november
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 13 november
Moderamen wijkkerkenraad 16.00 uur
Maaltijd met bezinning 18.30 uur

Donderdag 14 november
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 15 november
Oefenen kinderkerstzangavond 14.45 - 15.30 uur
Oefenen kinderkerstspel 15.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 17 november
Dienst 10.00 uur
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Maaltijd met (een) Beth 
Maaltijd met bezinning

Een nieuw seizoen, een nieuw initiatief.
Dit seizoen willen we starten met een maaltijd met aansluitend
een goed uur bezinning.
Iedere keer wordt er een maaltijd gekookt, waarna er een gesprek over een 
onderwerp is.

Gespreksonderwerp van de eerste avond: ‘God ontmoeten.’

Natuurlijk één onverwachte gast aan tafel is altijd welkom, maar het is wel handig om
je van te voren om je op te geven bij: Carla/Guus? 

Waar: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, Vlaardingen.
Tijd: Vanaf 18.00 uur, 18.30 uur de maaltijd, koffie of thee en daaropvolgend 

rond 20.00 uur de bezinning.
Data: woensdag 13 november, 22 januari en 19 februari.

Opgave: ds. Guus A.V. Fröberg, predikant@ambachtoost.nl.

Carla van Ee, ds. Guus A.V. Fröberg en Annabell de Jong

(Zie volgende pagina’s voor posters Kerstmarkt en Kinderkerstzang.)
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