
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 30 augustus 2020
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
zang : Lianne van Rijn en Marja Mooiman
lector : Carina Kal

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: 
‘Hier gaat het licht ons voor’
(melodie 'De aarde is vervuld' (lied 650); tekst Sytze de Vries)

2.
Het daagt het donker uit,
weerspreekt de bange nacht.
Zijn stralen lichten toe
dat ons een wonder wacht.

3.
Al  wankelt ook de vlam,
een woord in weer en wind,
zij dooft alleen wanneer
zij geen beschutting vindt.

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: 
‘Hier gaat het licht ons voor’
(melodie 'De aarde is vervuld' (lied 650); tekst Sytze de Vries)

4.
Het deelt zich aan ons uit
en vraagt ons in haar kring,
dit vuur, het zoekt bij ons
vermenigvuldiging.

5.
Het gaat van hoofd tot hoofd,
en straalt van ons gezicht.
Want zo moet God geloofd
door kind’ren van het licht.

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: ‘zo bidden wij’
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Wij zingen:Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Gloria om te zingen, om te lezen ‘Wij leven van de wind’
687

3.
Wij teren op het woord,het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand,
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing: Jeremia 7 : 23-28

Orgelspel : 

Schriftlezing: Matteüs 17 : 14-20 

Uitleg en verkondiging: 
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Lied om te zingen, om te lezen: ‘Nada te turbe’ 900
‘Nada te turbe’ is gebaseerd op een gedicht van Teresia van Avila, Spaanse mystica 
uit de 16e eeuw. 

Vertaling: 
‘Laat niets je verontrusten of wanhopig maken: Wie zich aan God vasthoudt komt niet
tekort. God alleen is genoeg.’ 

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 Kerk in Actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Slotlied (allen) staande ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’  221
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2.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3.
Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting 
geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

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

Dinsdag 1 september
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 2 september
Bijbelkring 10.30 uur

Zaterdag 5 september
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 6 september
Dienst 10.00 uur

Bijbelleerhuis op woensdagochtend 
Het komende seizoen lezen in het boek van de Psalmen.
De psalmen zijn een onuitputtelijk bron van inspiratie, 
van troost en bemoediging.
Maar het zijn soms ook teksten die vragen oproepen, 
irriteren en schuren.
Velen van ons kennen psalmteksten uit het hoofd. Op 
maandagmorgen een versje opzeggen, betekende vaak 
een psalmcouplet opzeggen.

Psalmen begeleiden ons op onze levensweg. 
De psalmen zingen van geboorte en dood, van heel de 
levensreis over bergen met uitzichten en diepe duistere 
dalen.
Het zijn liederen die ons niet loslaten.

We lezen uit verschillende vertalingen: N.B.V. en Naardense Bijbel en de vertaling Ida 
Gerhardt en Marie van der Zeyde.
Maar daarnaast zullen we ook vrije vertalingen van Huub Oosterhuis en gedichten 
Karel Eykman en de psalmteksten uit het Liedboek lezen.
Van harte welkom!

Wanneer: éénmaal per maand op woensdagochtend:
2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december,
6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei.
Tijd: van 10.30-12.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, 

tel. 010 4348433 – e-mail: predikant@ambachtoost.nl
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WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 6 september a.s. willen we weer een begin maken met de maandelijkse 
acties voor de Vlaardingse Voedselbank.
We willen u vragen om dit keer een pak rijst in te leveren. U kunt dit achterlaten in 
de bakken die bij de achteringang van de kerk staan.
Omdat vanwege het Coronavirus alles anders is, begrijpen wij dat het niet voor ieder-
een mogelijk is om de kerk te bezoeken.
Wanneer u toch rijst wilt inleveren, kunt u bellen naar onderstaand telefoonnummer, 
U kunt dan een afspraak maken om de rijst op te laten halen.
Wij hopen van harte dat u weer mee gaat werken aan de actie!

Hartelijk dank!
Jos van den Boogert - 06-38315155
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