
Orde van dienst voor de viering

van zondag 6 oktober 2019

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  
             

voorganger : ds. Robert Wilschut
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  218 

2.
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3.
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5.
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

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 103: 2,3

3.
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

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 619:1,5,6
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5.
Nu bidden wij U, Zoon van God,
omdat Gij opstond uit de dood,
geef ons nu uw genade groot,
-Halleluja, halleluja,
halleluja!-

6.
opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lofzingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja,
halleluja!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Handelingen 9:1-9

Wij zingen lied 941

2.
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ‘t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, -mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

3.
Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

4.
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.
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Schriftlezing : Handelingen 9 10-22

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen lied 827

2.
God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

3.
Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.

4.
Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

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)

Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconie
2e Kerk en Israël
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We zingen staande lied 840

2.
O mijn God, Gij zegt ''ga'' en ik ga,
Gij zegt ''ga'' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om 
mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3.
Want o Heer, ik zeg ''kom'' en Gij komt,
ik zeg ''kom'' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Zending 

Zegen

*** 
Na de dienst is er gelegenheid 

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

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 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.
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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 6 oktober
Taizegebeden 19.00 uur
Club tieners 12-16 jaar 19.00 – 20.30 uur

Maandag 7 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 8 oktober
Ouderensoos 14.30 – 16.00 uur
Club: meisjes 10-12 jaar en
         jongens 8-12 jaar 19.00 – 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 9 oktober
Maaltijd met (een) Beth 18.00 – 21.00 uur

Donderdag 10 oktober
Clubs: meisjes 6-10 jaar en
          jongens 6-8 jaar 19.00 – 20.00 uur

Vrijdag 11 oktober
Messengers 20.00 – 22.00 uur

Zondag 11 augustus
Dienst 10.00 uur

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 Guus Fröberg. 

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 9 oktober, 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

7

mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl
mailto:redactie@ambachtoost.nl


8


