
Liturgie
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 29 augustus 2021

doop van 

Renske Klara Johanna van der Velde

Kijkbijbel , Kees de Kort

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Edwin Vooijs
lector : Marianne Beekman

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

DIENST

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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Wij zingen staande : ‘In de veelheid van geluiden’ 283 

2.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

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

Wij zingen : ‘In de veelheid van geluiden’ 283

4.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5.
Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.
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Gloria ‘Zing van de Vader’   304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houd Hem in ere!

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Zacharia 8 : 4-8

Wij zingen: ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ 122 
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Lezing: Marcus 8 : 22-26

Wij zingen : ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 25a

2.
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levensloop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Overdenking  

Zang ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 534
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2.
Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

3.
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 

4.
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

DIENST VAN DE DOOP

Bij het binnendragen van Renske zingen we : 
‘Jouw leven staat aan het begin’ 354
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2.
Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja,
van ondergang en gloria.

Refrein

3.
Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, een diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.

Refrein

4.
Dat teken is een heilsgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.

Refrein

5.
Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.

Refrein

Het noemen van de naam (de doopouders gaan staan)

Voorganger:
Roel en Karin van der Velde

 Hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden,
    en welke naam zal zij dragen van nu aan voor altijd?

De ouders noemen de naam

Voorganger:
Moge deze naam geschreven staan in het boek des levens, vast gegrift in de
palm van Gods hand!

Over de doop 

de ouders komen met de dopeling bij het doopvont

Gebed bij het doopvont

Doopvragen:

Voorganger:
Roel en Karin van der Velde

 jullie die staan in het midden van de gemeente, 
      met wie je je geloof zult belijden,
 verlang jullie dat je dochter gedoopt zal worden
 in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?

En:

Beloof je je dochter in woord en daad voor te gaan
 op de weg die de Heer ons gewezen heeft
 en haar vertrouwd te maken
 met het heil van waaruit de gemeente leeft?

Antwoord:  Ja, dat verlangen en beloven wij!

Doopbediening

Gedicht 
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Alle mooie dingen om je heen,
alle schepsels, groot en klein,
alles wat wijs en prachtig is,
De Heer maakten ze één voor één.

Elk bloeiend bloempje op de heuvels,
elk vogeltje dat vrolijk zingt.
Hij gaf ze hun mooie kleuren,
hij maakte de kleinste vleugels.

Hij maakte de grote bomen in het woud,
de wei waarin we spelen.
De sigaren aan de waterkant,
het gras en al het kreupelhout.

Hij gaf ons ogen om te zien,
en een mond om te vertellen.
Hoe groot en machtig de Heer is,
die ons van dit alles heeft voorzien.

Naar Cecil Francis Alexander (1823-1895)

                   Het aansteken van de doopkaars aan de Paaskaars

Voorganger:
Christus is het Licht van de wereld,
Hij is en leidt ons tot het volle licht.
(De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken)
Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem,
zodat wij door Hem verlicht worden.

Renske Klara Johanna van der Velde
draag dit licht van de doop je hele leven lang.
Ik hoop dat je een licht zullen zijn in je wereld,
dat je je leven zullen leiden met bezieling,
en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen,
zoals Jezus dat deed.

Karin en Roel,
deze kaars is Renske gegeven.
Jullie kunnen deze samen aansteken, 
elk jaar op haar verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel haar dan het verhaal,
dat zij gedoopt zijn in Christus.

Verwelkoming  (allen gaan staan)

Voorganger:
     Gemeente wilt u Renske Klara Johanna van der Velde

in uw midden ontvangen
om samen met haar ouders Roel en Karin van der Velde
de weg van Christus te gaan?

Gemeente:
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Ja, dat willen wij!
Welkom, Welkom in de kerk van Christus
waar dan ook, wereldwijd en in ons midden.

Geloofsbelijdenis 344
tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde 

Dienst van de gebeden

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Gebed in Stilte
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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.

Wij zingen staande  ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’ 839

2.
De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein

3.
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein

4.
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De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.

Refrein

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: 

Collecte : 
1e Diaconie 
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Extra collecte voor Haïti

Wij verzoeken u na de zegen weer te gaan zitten.
En volg de instructies om de kerkzaal te verlaten.

***

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: 
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.

Maandag 30 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 1 september
Bijbelleerhuis 10.30 uur

Zaterdag 4 september
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 5 september
Dienst

Het nieuwe seizoen
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Kijk op geloof
Over de/jouw/onze toekomst

Kring voor 18-35 jarigen 
Om eventueel – maar niet noodzakelijk – belijdenis te doen.
Wat zou het een goed idee zijn om dit jaar waarin het
jaarthema ‘Van U is de toekomst’ met elkaar in gesprek te
raken over de toekomst. We hopen het met elkaar te hebben
over jouw toekomst, onze toekomst, de toekomst van de
aarde en alles wat er op is, de toekomst van de kerk en van
het geloven.
Hoe zie jij de toekomst?
Heb je elkaar daarvoor nodig?
Heeft geloven nog toekomst?
Heb jij geloof/vertrouwen in de toekomst?
Ik hoop op een aantal mooie gesprekken waarin we ook wat
antwoorden vinden op al deze vragen.

Misschien wil je die serie afronden door het doen van
belijdenis. 

Laat weten of je mee wilt doen. Met elkaar bespreken we dan
wat de beste avond is om samen te komen en hoe vaak.

Bel of mail of app naar: 
ds. Guus Fröberg,  06 22524299 predikant@ambachtoost.nl
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