
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 9 augustus 2020
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Hans Treurniet
zang : Kees Nieuwstraten
lector : Tiny Peitsman

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

Orgelspel voor de dienst:
Variaties over ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ (NLB 209),
Christian Heinrich Rinck (1770-1846)

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: 
‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 326

   

2. (gelezen)
Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

3.
Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

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: 
‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 326

4.
Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!

5. (gelezen)
Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

6.
O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

hierna gaan we zitten
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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.

Gloria om te zingen, om te lezen
‘Aan U behoort, O Heer der Heren’ 978

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing: Job 6 : 8-13

Orgelspel : ‘Complainte’ (klacht), Louis Vierne (1870-1937)

Schriftlezing: Jakobus 5 : 7-20

Uitleg en verkondiging: ‘Geduld’

Lied om te zingen, om te lezen: 
 ‘God die leven hebt gegeven’    718
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2. (gelezen)
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3. (gelezen)
Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4.
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

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
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Slotlied (allen) staande 
‘O grote God die liefde zijt’ 838

2.
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Zending en zegen

Allen (gezongen) : AMEN

Orgelspel na de zegen:
Variatie(s) over ‘Wat zijn de goede vruchten’ (NLB 841)

***
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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 10 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zondag 16 augustus
Dienst 10.00 uur

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
Woensdagochtend 19 augustus van 10.30 -12 uur.
De derde woensdagochtend van de maand
De eerste keer in juli was een succes. 
Daarom gaan we van harte en enthousiast door.
Deze keer nog geen lunch.

In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Iedereen is van harte welkom.

Volgende keer: 16 september
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