
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 15 november 2020
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Neely Kok
organist   : Guus Korpershoek
zanger : Kees Nieuwstraten
lector : Tiny Peitsman

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 
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Zang(om thuis staande mee te zingen) Lied 72 A 
refrein

1. (gelezen)
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.
refrein

2. (gelezen)
Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
(geen refrein)

3. (gelezen)
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van 
gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.
refrein

4. (gelezen)
Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot 
mens.
refrein 

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 wij zitten

Introductie

Gebed om ontferming
eindigend met de woorden:
V: Zo bidden wij
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Voorzang en gemeente: Lied 368 D

Zang(om thuis mee te zingen) Lied 368 D
(eerste keer voorzang, twee keer allen)

Zang (om thuis mee te zingen) Glorie lied 217

4.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12

Orgelspel: Lied 609 (lied over profeet Ezechiël) 

Uitleg en verkondiging: 
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Zang(om thuis mee te zingen)
Lied 895
refrein

1. (gelezen)
In de nacht gaan wij om de bron te 
ontdekken.
Alleen de dorst zal ons licht zijn.
Refrein

2. (gelezen) 
Zoals een hert naar water smacht,
zo smacht ik naar U, in God
Refrein

3. (gelezen)
Mijn ziel dorst naar God, de levende God,
Wanneer mag ik zijn aanschijn zien?
refrein 

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.
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Mededelingen

Slotlied (om thuis staande mee te zingen)  Lied 416

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.

3.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
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

Allen : AMEN

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:

1e Werelddiaconaat
2e Wijkkas

*** 

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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Boekenmarkt: 
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. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 16 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 18 november
Op de koffie bij de dominee 10.30 uur
God en de pandemie 20.00 uur

Donderdag 19 november
Erik Borgman “Alle dingen nieuw” 20.00 uur

Zaterdag 20 november
Kaars aansteken voor LZKJ 11.00 – 12.00 uur

Zondag 22 november
Dienst “Laatste zondag kerkelijk jaar” 10.00 uur 
Dienst voor de nabestaanden 15.00 uur

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand

De Bethelkerk is ook/juist in deze tijden open 
om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Dit is van 10.30 – 12 uur.
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden. 
Dat is om ongeveer 12.00 uur. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven. 
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl 
tel.010 4347162 of Anneke Rodenburg - tel. 010 4340055.

  Tot ziens!

(Zie ook volgende pagina)
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Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Omdat in de diensten voor het “Laatste Zondag Kerkelijk Jaar” slechts een zeer 
beperkt aantal mensen aanwezig mogen zijn is er de zaterdag voorafgaande aan 
deze diensten op zaterdag 21 november, voor hen die niet in de gelegenheid zijn 
om in de diensten een licht ter gedachtenis aan te steken, gelegenheid om dit in de 
kerk te doen.

De kerk is hiervoor open: van 11.00 uur tot 12.00 uur.

U bent van harte welkom!
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