
Orde van dienst 
voor de viering van 
zondag 7 juni 2020

in de Bethelkerk

Naomi en Ruth Marijke Jager-Burggraaff

      voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
      organist   : Guus Korpershoek
      zanger : Bert van der Meer
      lector : Nelleke Slootweg

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 

We gaan staan
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Lied om te zingen, om te lezen: ‘God heeft het eerste woord’  513

2. (gelezen)
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

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: ‘God heeft het eerste woord’  513

3.  (gelezen)
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

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.
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Gloria om te zingen, om te lezen

 ‘Wij moeten Gode zingen’ 713 

4. (gelezen)
De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

5.
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing: Ruth 1

Orgelspel

Schriftlezing: Lucas 15 : 8-10
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Uitleg en verkondiging: 

RUTH René van Loenen

Ik ben op reis gegaan om vreemdeling
te worden in het land van mijn geliefde,
maar moest hem achterlaten
in mijn eigen land als dode allochtoon.

Ik ben zijn moeders reisgenoot geworden
en omgekeerd. Wij hebben samen niets meer
dan het lot dat wij nu delen.

Want haar gemis is mijn gemis, haar nacht
mijn nacht, haar schreeuw mijn schreeuw,
mijn schrale lach haar schrale troost,
mijn schoot haar stille hoop.

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.

Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
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Inleiding slotlied

Slotlied om te zingen, om te lezen: 
‘Blijf mij nabij, wanneer het duister valt’ / ‘Abide with me’   247

2.
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3. (gelezen)
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4. (gelezen)
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de 
Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge 
mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5.
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn 
brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat 
voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Zending en zegen

Allen : AMEN

***

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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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 7 juni

Dienst via YouTube Bethelkerk Vlaardingen
of Kerkomroep.nl 10.00 uur

Woensdag 10 juni
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zaterdag 13 juni
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Open kerk 14.00 - 16.00 uur

Zondag 14 juni
Dienst via YouTube Bethelkerk Vlaardingen

of Kerkomroep.nl 10.00 uur
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