
Orde van dienst voor de viering

van zondag 16 februari 2020

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

             

voorganger : ds. Robert Wilschut
orgel : Guus Korpershoek

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

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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Wij zingen staande: lied 280

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?

4.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

5.
Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7.
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

(hierna gaan we zitten)

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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Wij zingen: lied 919

2.
Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, -
al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

3.
God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver,
doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4.
Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, -
geef ons moed;
‘t is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Kyriëgebed  eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: Heer ontferm U over ons

Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
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Glorialied: Lied 976

      

2.
Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?

3.
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing : Psalm 27 

Wij zingen: lied 27: 1 en 7
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7.
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

Tweede Schriftlezing : Lucas 6: 27-35 

Wij zingen: Lied 601
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2.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen: Lied 967: 1, 4 en 5

4.
Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

5.
Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ‘t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

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 Wijkkas

We zingen staande: Lied 838: 1 en 2

7



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.

Zending 

Zegen

*** 
Na de dienst is er gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken

MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag 
te bekijken is via www.kerkomroep.nl?

Dit kan zowel live als achteraf.

De liturgie vind u op onze website.

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

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
Berichten kunt u sturen naar 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 16 februari
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur
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Maandag 17 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 18 februari
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar      19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.00 uur

Donderdag 20  februari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 21 februari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 23 februari
Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur

Veertigdagenkalender

Net als vorig jaar hebben we ook voor dit jaar 
een mooie veertigdagenkalender kunnen
maken.

Het thema van dit jaar is “kinderen hebben
de toekomst”. Bij de avondgebeden in de 
veertigdagentijd kunt u komen luisteren naar 
verhalen uit de bijbel over kinderen. Dan proberen we om even stil te staan en na te 
denken over wat komt, waar we bang voor zijn en wat ons kan helpen om toch verder
te gaan. 

Aan onze oproep om een stukje te schrijven hebben velen van u gehoor gegeven. Dit 
heeft geresulteerd in mooie, soms ontroerende verhalen, welke verwerkt zijn in deze 
kalender.

Volgende week zondag 23 februari is deze kalender te koop.
De kosten zijn 1 euro per stuk en zijn te verkrijgen bij Carla van Ee.
De opbrengst van de kalender is bestemd voor het vastenproject.
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