
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 23 augustus 2020
in de Bethelkerk

Berouwvolle Petrus , Gerard Segers

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
zanggroep o.l.v. : Niec Saarloos
lector : Nelleke Slootweg

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: 
‘Wat zijn de goede vruchten’ 841

2.
geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

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
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Lied om te zingen, om te lezen: 
‘Wat zijn de goede vruchten’ 841

3.
En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4.
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

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.

Gloria om te zingen, om te lezen
‘Alle eer en alle glorie’ 305
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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!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing:  Hosea 6 : 1-3

Orgelspel 

Schriftlezing: Matteüs 16: 21-27

Uitleg en verkondiging: 

Lied om te zingen, om te lezen:
‘Geen taal bij machte U te meten’ 850

2.
Wie was erbij toen Gij de zeeën, 
de chaos tot bedaren riep? 
Waar waren wij toen Gij het leven, 
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?

3.
Wie zijn wij dat wij zouden weten 
de oorsprong van wat leven is, 
de tijd door U ons toegemeten, 
de toekomst, uw geheimenis?

4.
Hoe zouden wij U kunnen peilen? 
Ons meetsnoer is zo klein en broos. 
Verborgen blijven uw geheimen, 
uw schepping maakt ons sprakeloos.

5.
Geen mens bij machte uit te leggen 
wat in uw plan besloten ligt. 
Wij hebben het van horen zeggen 
en dorsten naar uw onderricht.
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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 : ‘Woon in mijn dromen’
tekst Sytze de Vries; traditionele Ierse melodie

2.
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
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3.
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

4.
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.

5.
Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.

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 24 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 13.30 uur
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Dinsdag 25 augustus
Cantorij 20.15 uur

Zondag 30 augustus
Dienst 10.00 uur

Jamverkoop

Ongetwijfeld hebt u onze maandelijkse jamverkoop het laatste half jaar gemist door 
de coronamaatregelen. Wij ook. Onze zolder begint over te lopen van de jam, die we 
tot nu toe niet hebben kunnen verkopen.
Daarom stellen we voor dat u jam kunt bestellen en dat we dat bij u komen bezorgen 
– tot de grens van Vlaardingen - op de woensdagavond (eerste keer 26 aug.) na uw 
opgave per mail (ellenkees.haas@freeler.nl) of tel 010-4358606. Vergeet niet uw 
adres door te geven. Bij aflevering kunt u ook betalen. We zijn net een echte onder-
nemer en geven 20% korting, zodat een normale pot jam € 2,- en een half potje € 1,-
kost. En u weet: de jam is van onbespoten fruit!
Zo hopen we weer het project voor de kinderen in Kenia van zuster Mary te kunnen 
steunen.

Hieronder vindt u de lijst met wat u kunt bestellen (hz=half zoet):

Bramenjam
Druivengelei
Druivengelei hz
Druivengelei + kaneel hz
Druivengelei + speculaaskruiden hz
Druivengelei +gember hz
Druivengelei +rabarber ½ potje
Druiven-kweeperengelei
Druiven-kweeperengelei hz
Kweeperengelei
Kweeperengelei hz
Kweeperengelei + rozemarijn
Kweeperengelei + rozemarijn hz
Perengelei
Pruimengelei 1 potje
Pruimenjam
Pruimenjam hz
Vlierbessengelei 1x € 2- + 1x € 1-
Vlierbessengelei hz
Vijgenjam + gember

3 kleine potjes van € 0,50 verschillende smaken
9 minipotjes van € 0,25 verschillende smaken
 
Kees en Ellen Haas

7

mailto:ellenkees.haas@freeler.nl

