
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 28 juni 2020
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Casper van Dorp
organist   : Guus Korpershoek
zangers : Niec Saarloos
lector : Carla van Ee

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 staande te zingen, om te lezen: 
216  Dit is een morgen als ooit de eerste

2.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.

3.
Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag

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

Hierna gaan we zitten

Introductie

Gebed om ontferming
Afgewisseld met lied 997 vers 4
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Gloria om te zingen, om te lezen 
982 In de bloembol is de krokus 

2.
Elke stilte kent zijn zingen, 

3.
In ons einde is de aanvang, 

3



zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet.

in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Ruth 4

Lied 249 All night, all day
refrein

refrein

2.
Now I lay me down to sleep,

3.
If I die before I wake,
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angels watchin'' over me, my Lord.
Pray the Lord my soul to keep,
angels watchin'' over me.
  
refrein

angels watchin'' over me, my Lord.
Pray the Lord my soul to take,
angels watchin'' over me.

refrein

Schriftlezing: Leviticus 25: 23-28

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Siciliano van G.B. Pergolesi

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 Wijkkas
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Slotlied om staande te zingen, om te lezen 
1014 Geef vrede door van hand tot hand

2.
Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping.

3.
Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen.

4.
De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen.

5.
Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen.

Zending en zegen

Allen (gezongen) : AMEN

Orgelspel: Allegro van M. Festing

***
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: 
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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 29 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zondag 5 juli
Dienst via  You Tube Bethelkerk Vlaardingen

of Kerkomroep.nl 10.00 uur

Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!

Met ingang van 1 juli mogen we als wijkgemeente weer kerk-
diensten in de Bethelkerk houden. 
Daar zijn wij erg blij mee. Echter, er mogen niet meer dan 
100 personen in de kerkzaal aanwezig zijn. 
Daarom maken we gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u 
zich moet aanmelden. 

Zie hiervoor de website Ambacht Oost : www.ambachtoost.nl.

 Ik heb geen email
 Heeft u geen email maar wilt u toch op de lijst komen om
 te worden uitgenodigd voor een kerkdienst dan kunt u
 bellen met:
 • Kees Sterrenburg 06-49628284 of
 • Trudie Poot 06-38065253

 Zij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u  
 aan de beurt bent om een kerkdienst bij de wonen wordt 
 u telefonisch door één van hen benaderd.

 Wij hopen dat het voor u duidelijk is en dat velen van u zich zullen 
 aanmelden. Want wat is er mooier dan een zo vol mogelijke kerk. 
 Ondanks alle beperkingen is het goed om elkaar weer (op gepaste 
 afstand) te kunnen begroeten en contact te hebben. Samen luisteren 
 naar de verkondiging, de gebeden, de liederen en het kerkorgel.

 We hopen velen van u van harte te mogen verwelkomen. 
 Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via
 de telefoonnummers die hierboven vermeld staan. 
 Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl
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