
Orde van dienst voor de viering
van zondag 

in de Bethelkerk

Thema: de wil van de Vader

voorganger   : ds. Lennart van Berkel (De Lier)
organist   : Guus Korpershoek
Voorzanger : Ad de Hek
Lector : Marianne Beekman

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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Lied om staande te lezen:  86: 4 en 5

5.
Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wonderen aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

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

Lied om te lezen:  86: 7
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7.
Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw vermogen.
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
die U dient van jongs af aan.
Toon uw hulp mij door een teken,
dat mijn vijanden verbleken,
als zij zien dat Gij het zijt,
die mij troost en mij bevrijdt.

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

We zingen:  Heer ontferm U over ons   
 Christus ontferm U over ons
 Heer ontferm U over ons.

Glorialied om te lezen: NLB 517: 3 en 4

4.
Gij, licht van den beginne
en Vaders rechterhand,
die heerst en alle dingen
tot ons geluk omspant,
laat, ook als wij niet willen,
ons hart in u verstillen,
door liefde overmand.

3



DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag 

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Matteüs 21: 23-32 

Orgelspel

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-13  

Uitleg en verkondiging

Lied om te lezen 992

2.
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3.
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4.
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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.
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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 Kerk en Israël

Slotlied (allen) staande 313: 1 en 5

5.
O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
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zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

Zending en zegen 

Allen : AMEN

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

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 5 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 6 oktober
Infoavond Ontwikkeling van jongeren 20.00 uur
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 7 oktober
Bijbelkring 10.30 – 12.00 uur

Donderdag 8 oktober
Verlies en verder 14.30 uur

Zaterdag 10 oktober
Oud papier Verploegh Chasséplein 09.00-12.00 uur

Zondag 11 oktober
Dienst 10.00 uur
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