
Orde van dienst voor de viering van 
zondag 14 februari 2021

in de Bethelkerk

voorganger   : Pastor Annabell de Jong
organist   : Hans Treurniet
zangers : Coby van der Vlies

Greet van der Vlies
lector : Marianne Beekman

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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We zingen staande Lied 281: 1, 2, 3

2.
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3.
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

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

We zingen lied 281: 6, 7, 8, 10

6.
De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

7.
Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

8.
Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

10.
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

hierna gaan we zitten

Gebed 

DIENST VAN HET WOORD

voor de kinderen
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We zingen Lied 314

2.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Schriftlezing: Lukas 6: 20-36 

Uitleg en verkondiging: 

Orgelspel: ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ (lied 537)

Herdenken
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Wij zingen Lied 961

We zingen Lied 370

2.
Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

3.
Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk û
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

DIENST VAN DE GEBEDEN
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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

Slotlied staande Lied 426

Zending 

Allen : AMEN

Collectedoelen: 
1e Diaconie
2e Wijkkas
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Ook kunt u een bijdrage storten voor de bloemenpot
bankrek.nr. NL18 INGB 0005 3441 05 
t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost 
t.a.v. bloemenpot

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

Maandag 15 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 17 februari
Avondgebed 40 dagen tijd 19.30 uur

Zondag 21 februari
Dienst 10.00 uur 
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