
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 1 november 2020
in de Bethelkerk

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

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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Zang (om thuis mee te zingen)
‘Zing een nieuw lied’ psalm 98

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

Zang(om thuis mee te zingen)
‘Zing een nieuw lied’ psalm 98

3.
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

Gebed om ontferming
eindigend met de door allen gezongen woorden:
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Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Glorialied (om thuis mee te zingen)
‘Al wat een mens te kennen zoekt’ 848

2. (gelezen)
Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 

3. 
De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 

4. (gelezen)
Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

5. 
Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing: Spreuken 9 : 1-18

Orgelspel

Schriftlezing:  Matteüs 25 : 1-13 

Uitleg en verkondiging: 
‘Wachter, hoe ver is de nacht?’ 
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Zang(om thuis mee te zingen)
‘de Heer verschijn te middernacht’ 751

2. (gelezen)
Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

3.
Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

4. (gelezen)
Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

5.
De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil.
Zalig, die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

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
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Slotlied (om thuis mee te zingen)
'Waar de liefde ons mag leiden'
tekst Sytze de Vries ; 
melodie John Zundel (‘Wat de toekomst brenge moge’)

1.
Waar de liefde ons mag leiden
als een lamp voor onze voet,
zal de hemel zich verblijden,
want God ziet en het is goed!
Kilte kan ons niet meer doden,
nooit sterft dan het licht voorgoed,
want de liefde blijft geboden
als een zomerzonnegloed.

2. (gelezen)
Waar de liefde uit mag spreken
tussen al wat lokt en wenkt,
zal zij zelfs door stenen breken
als een bron die leven brengt.
Hol en hard kan zij nooit klinken,
zacht en zuiver is haar toon.
Liefde geeft zichzelf te drinken
en haar smaak is wonderschoon.

3. (gelezen)
Waar wij van de liefde leven,
hebben wij Gods stem verstaan.
In ons hart heeft Hij geschreven
hoe wij voor elkaar bestaan.
Liefde kiest in alle vrijheid,
liefde gaat een eigen gang,
leeft van louter overgave,
liefde duurt een leven lang.

4.
Waar de liefde ons blijft leiden,
nieuwe vergezichten wijst,
kan geen dwaallicht nog verleiden
wie op Gods gesternte reist.
Ook al blijven duizend vragen,
doen de nederlagen pijn,
liefde zal de angst verjagen,
liefde moet geboden zijn!

Zending en zegen

Allen : AMEN

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:

1e Kerk in Actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

***

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: 
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. 
"De Windwijzer", Schiedamseweg.
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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. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 2 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Dinsdag 3 november
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 4 november
Bijbelkring 13.30 uur
God en de pandemie 20.00 uur

Zaterdag 7 november
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 -12.00 uur

Zondag 8 november
Dienst 10.00 uur 
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