
Orde van dienst voor de viering
van zondag 24 mei 2020

Wezenzondag
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg  
organist   : Hans Treurniet
zang :  Cobie van der Vlies
lector : Tiny Peitsman

Orgelspel : Monologue V, Joseph Rheinberger (1839-1901)

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

Welkom en mededelingen
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Lied om te zingen, om te lezen: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 791

2. (gelezen)
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3. (gezongen)
Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

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 

Lied om te zingen, om te lezen: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 791

4. (gezongen)
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. (gelezen)
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6. (gezongen)
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Schriftlezing: 1 Korintiërs 13

Schriftlezing: Johannes 14 : 16-18
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Overdenking ‘Houd moed heb lief’

Orgelspel : Bewerking over ‘God, schenk ons de kracht’ (418), Gerard de Wit 
(geb. 1985)

Lied om te zingen, om te lezen ‘God, schenk ons de kracht’    418

2. (gelezen)
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, -
vruchtbaar in de Heer.

3. (gelezen)
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4. (gezongen)
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
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Mededelingen:

De bloemengroet

Collecte : 
1e Vakantiewekenfonds
2e Protestantse Gemeente te 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.
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 ‘Ga met God’            416
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2.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zending en zegen

AMEN

Orgelspel : Bewerking over ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (416), Dick 
Sanderman (geb. 1956)

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.   

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichtjes kunt u sturen naar ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 30 mei
Bethelkerk open 14.00 - 16.00 uur

Zondag 31 mei
Pinksterviering 10.00 uur

Zaterdag 5 juni
Oud papier Goudenregenstraat 09.00- 12.00 uur

Zondag 6 juni
Dienst via Kerkomroep.nl
 en You Tube Bethelkerk Vlaardingen 10.00 uur
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