
Orde van dienst 
voor de viering van 
zondag 5 juli 2020
in de Bethelkerk

Peter Paul Rubens 1577 – 1640
De apostel Jakobus de Mindere

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
pastor Annabell de Jong

organist   : Guus Korpershoek
zangers : Cobie van der Vlies
lector : Carina Kal

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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Lied om te zingen, om te lezen: 
‘In de veelheid van geluiden’ 283

2. (gelezen)
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. 
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

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: 

4. (gelezen)
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5.
Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Gebed om ontferming
eindigend met de door allen gesproken woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

2



Gloria om te zingen, om te lezen 
‘Ubi caritas’ 568a

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing: Deuteronomium 6 : 4-9

Orgelspel

Schriftlezing: Jakobus 1

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 KerkInActie/Binnenlandsdiaconaat
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Slotlied om staande te zingen, om te lezen 
‘Samen op de aarde’ 993

2. 
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

4. 
om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

6. (gelezen)
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

3. (gelezen)
’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

5. (gelezen)
Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

7. 
Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zending en zegen

Allen (gezongen) : AMEN

***

MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

4

http://www.ambachtoost.nl/


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.

Zondag 5 juli
Dienst 10.00 uur

Maandag 6 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 11 juli
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 12 juli
Dienst 10.00 uur

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE            

Derde woensdagochtend van de maand

De Bethelkerk gaat weer open om koffie te drinken en 
elkaar te ontmoeten. 
Voorlopig nog geen lunch.

Eerste keer is woensdagochtend 15 juli.
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Iedereen is van harte welkom.

Volgende keer: 19 augustus
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