
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 2 augustus 2020
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
zanggroep o.l.v. : Ad de Hek
lector : Marchienus Siegers

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Orgelspel voor de dienst

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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Lied om te zingen, om te lezen: 
‘Daglicht gaat stralen’  

2.
Zoet is de regen hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.

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

Lied om te zingen, om te lezen: 
‘Daglicht gaat stralen’

3.
lk vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: ‘zo bidden wij’

Wij zingen: Heer ontferm U over ons
 Christus ontferm U over ons
 Heer ontferm U over ons.
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Gloria om te zingen, om te lezen
‘Zing voor de Heer en nieuw gezang’ 655

2.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing: Prediker 12: 9-14.

Orgelspel 

Schriftlezing: Jakobus 4 

Uitleg en verkondiging: 

Lied om te zingen, om te lezen: ‘O lieve Heer, geef vrede’ 1006
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2. (gelezen)
Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God, voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3.
Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede,
van melk en honing zijn!

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,
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

Slotlied ‘De laatsten worden de eersten’ 990
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2.
O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

4.
Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

3.
Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

5.
Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6.
De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Zending en zegen

Allen (gezongen) : AMEN

Orgelspel na de zegen

***
MEDEDELINGEN
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

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: 
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 4347162 - cobieplantinga@ambachtoost.nl.  

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

Maandag 3 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Zaterdag 8 augustus
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 9 augustus
Dienst 10.00 uur

Herdenking 75 jaar Hiroshima & Nagasaki

Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat Hiroshima en Nagasaki werden 
verwoest door kernwapens. De aanvallen zorgden voor onbeschrijfelijk menselijk leed.
Tegen het einde van 1945 hadden de twee bommen 210.000 burgers gedood en in de
jaren erna werden nog veel meer mensen ziek door kanker en chronische aandoenin-
gen. 
Op 6 augustus herdenken we in Vlaardingen de slachtoffers en komen we in actie, 
want dit mag nooit meer gebeuren. 
Vredesorganisatie PAX en PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen nodigen vanwege de
Coronamaatregelen met gepaste terughoudendheid uit om aan de herdenking deel te 
nemen en vragen aan alle deelnemers daarbij de landelijke en lokale richtlijnen te vol-
gen (o.a. anderhalve meter afstand houden).

Uitnodiging
Rosarium, Holysingel, 3136 LA Vlaardingen
Donderdag 6 augustus 2020
Van tien uur tot omstreeks kwart voor elf ’s ochtends
(Verzamelen vanaf half tien)
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