
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 16 augustus 2020
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Casper van Dorp
organist   : Guus Korpershoek
zang : Cobie van der Vlies

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 staande te zingen, om te lezen: 
280 De vreugde voert ons naar dit huis

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons 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

Lied om te zingen, om te lezen: 
598 Als alles duister is

hierna gaan we zitten
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Introductie

Kyriëgebed afgewisseld met lied 925 Wek mijn zachtheid weer

Gloria om te zingen, om te lezen
117 d Laudate omnes gentes

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Psalm 126

Schriftlezing: Matteus 28: 16-20
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Lied om te zingen, om te lezen:
126a Als God ons thuis brengt
Refrein
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Uitleg en verkondiging: 

Orgelspel

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.
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Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:
1e Kerk in Aktie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

extra collecte: giro 555 voor Beiroet
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 160 doden en 
duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd. De nood is
hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de 
coronacrisis. Door de ramp lijkt Beiroet nu wel een oorlogsgebied, gebouwen zijn 
weggevaagd en er is op grote schaal gebrek aan voedsel aan het ontstaan. Ruim 
300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen
en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Vooral de armste 
inwoners zijn getroffen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale 
kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is 
zeer hard nodig! Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie 
lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, 
kleding en hygiënematerialen.

De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

Slotlied (allen) staande 

423 Nu wij uiteengaan

2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios
en Ó Dieu!

3.
Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor alwie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios
en Ó Dieu!

Zending en zegen

Allen (gezongen) : AMEN

Orgelspel na de zegen
6



***

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

Zondag 23 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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