
Orde van dienst voor de viering
van zondag 17 mei 2020

in de Bethelkerk – Vlaardingen

voorganger   : pastor Annabell de Jong
organist   : Guus Korpershoek
zang :  Lianne van Rijn
lector : Marchienus Siegers

Orgelspel

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom en mededelingen
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Lied om te zingen, om te lezen: lied 1010: 1-2

2.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Bemoediging:
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V. : Genade zij u

en vrede van God onze Vader.

Gebed 

2



Lied om te zingen, om te lezen: lied 1010:3-4

3.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Schriftlezing: Psalm 34: 12-15

Lied 117d 2-3x

Schriftlezing: 1. Petrus 3:8-18

NLB 117d:   Laudate omnes gentes  2-3x

Overdenking

Orgelspel of muziek

Gebed geschreven door Haryarpi Tamrazyan

Bewaar ons, Vader
Bij Uw woord

Bescherm ons, Vader
Tegen angst en gevaar
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Schenk ons, Vader
Het geloof dat bergen verzet

Geef ons, Vader
Vertrouwen bij wanhoop

Wees onze hoop, Vader
Als wij weer vallen

Spreek tot ons, Vader
En door ons

Gebruik ons, Vader
In Uw koninkrijk

Geef ons, Vader
De moed en de kracht
Te vechten tegen onrecht

Verwarm onze harten
Met Uw pure liefde

Breng ons Vader
Nog dichter bij elkaar
En bij U

Schenk ons Vader
Uw vergeving en genade

Wees ons nabij
Als wij gaan of komen
Staan of zitten
Lachen of huilen

Bewaar ons Vader
Tot in alle eeuwigheid

Mededelingen:

De bloemengroet

Collecte : 
1e DMC de Windwijzer
2e Protestantse Gemeente Vlaardingen

Gebeden: 

Dankgebed en voorbeden 

Gebed in stilte

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
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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.

Lied om te zingen, om te lezen 
Lied 695: 1-3 gezongen 4 gelezen 5 gezongen?? 

2.
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4.
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5.
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Zending en zegen

AMEN
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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.   

Donderdag 21 mei
Dienst Hemelvaartsdag 09:30 uur ??? 
Ds. Guus Fröberg

Zaterdag 23 mei
Bethelkerk ’s middags NIET open

Zondag 24 mei
Dienst 10.00 uur
Ds. Guus Fröberg 

De dienst wordt vanaf 10.00 uur live uitgezonden via: 

 YouTube: kanaal Bethelkerk Vlaardingen
 Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171. 

Via beide diensten kan de uitzending ook achteraf worden bekeken.
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https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171
http://www.ambachtoost.nl/

