
Orde van dienst voor de viering
van zondag 8 september 2019
Wijkgemeente Ambacht Oost

Bethelkerk Vlaardingen

voorganger   : Erik Boet
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 1007
Melodie A

Melodie B

Melodie A
3.
Is je beschutting  verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

Melodie B
4.
Teistert de koorts je met scheuten van vuur, 
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Melodie A
5.
Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken:  je bent niet alleen.

Melodie B
6.
Als eens de dood je zal hebben begroet, 
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

Melodie A
7.
Zo wil ik leven: eenvoudig en klein, 
met twee lege handen een koningskind 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

hierna gaan we zitten
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Wij zingen 985, 1 en 2

2.
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

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 lied 985, 3

3.
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 28: 18 - 20
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Wij zingen lied 981, 1-4

2.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus'' naam.

3.
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Schriftlezing: Marcus 6: 48-52 

Wij zingen Glorialied 967, 1,4,6,7
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4.
Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
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.

Uitleg en verkondiging: 

Wij zingen lied 305

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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Paraguay
De inheemse Tekoha Sauce-gemeenschap in Paraguay werd in 
de jaren ’70 van hun land verjaagd, waar zonder hun 
instemming een waterkrachtcentrale werd gebouwd. 

Drie jaar geleden keerden ze terug naar een deel van hun land. Het staatsbedrijf dat 
eigenaar is van de waterkrachtcentrale eist dit land nu weer op. Mogelijk worden de 
Tekoha Sauce dus weer verdreven van het land dat al zo lang hun woongebied is.

Verenigde Staten
De 36-jarige aardrijkskundeleraar Scott Warren woont in de Amerikaanse staat 
Arizona. Op 17 Januari 2018 sloegen agenten van de Amerikaanse grenspatrouille 

hem in de boeien en namen hem mee. Zijn misdaad? Hij deelde onder meer water uit 
aan migranten die via de woestijn de VS binnen willen.

Gelukkig ook weer goed nieuws

El Salvador
Op 19 augustus werd Evelyn Hernández uit El Salvador door een rechtbank 
vrijgesproken van moord. Amnesty International noemt het ‘een overwinning voor 
mensenrechten en de rechten van vrouwen in El Salvador’. Op 6 april 2016 beviel de 
toen 21-jarige Hernández thuis op het toilet voortijdig van een zoontje. Haar kindje 
overleed aan zuurstoftekort. Ziekenhuispersoneel waarschuwde de politie en 
Hernández werd gearresteerd en ervan beschuldigd abortus te hebben gepleegd. Ze 
kreeg een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd wegens moord. 

Mauretanië
Op 5 januari 2014 werd Mohamed Mkhaïtir gearresteerd. Hij had een blog 
gepubliceerd waarin hij schreef over slavernij in Mauritanië en discriminatie, onder 
meer tegen het kaste-systeem en de kastegroep van smeden waartoe hij zelf behoort.
Hij werd onder andere vanwege afvalligheid veroordeeld. In hoger beroep beval een 
rechter zijn vrijlating in november 2017, maar Mkhaïtir bleef op een onbekende plaats
vastzitten. Hij kreeg nauwelijks bezoek van zijn familie en had geen toegang tot 
advocaten. Mohamed Mkhaïtir is nu vrijgelaten.

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,
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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 Plaatselijk jeugdwerk

Bij de uitgang staat de bloemenpot

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

Slotlied staande 517, 1-4

2.
Gij, als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaan wij meer verloren
voor God in eeuwigheid.
De dood mag niets meer hopen.
Nu zich de hemel opent
toont gij ons Gods beleid.

3.
U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!
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4.
Gij, licht van den beginne
en Vaders rechterhand,
die heerst en alle dingen
tot ons geluk omspant,
laat, ook als wij niet willen,
ons hart in u verstillen,
door liefde overmand.

Zending en zegen

Allen : AMEN

*** 
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.

Maandag 9 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 10 september
Ouderensoos 14.30 – 16.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Donderdag 12 september
Glorious Touch 20.00 uur

Zaterdag 14 september
Oud Papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur
Bethel BBQ 16.30 uur
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Zondag 15 september
Dienst (startzondag) 10.00 uur

Startweekend 

Het nieuwe seizoen wordt een jaar van verhalen vertellen.

Maar daarover later meer.

Het seizoen willen we zaterdag 14 september beginnen met een barbecue.

Vanaf half 5 inloop met een drankje. Ook is er dan tijd voor een Goed Verhaal. 

Iedereen kan zich opgeven via intekenlijsten die bij de zij-ingang van de kerkzaal 
komen te liggen. Of via Marianne de Wilt.

Wie een lekkere begeleidende salade wil maken kan dat opgeven bij 
Marianne de Wilt: mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel 4343588.
Opgave tot 10 september

Bij de ingang/uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven ter bestrijding van de 
kosten van BBQ.

Van harte uitgenodigd.

Om alvast te noteren: zondag 15 september is de startzondag
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