
Liturgie
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

Zondag 3 oktober 2021

Voorgangers   : ds. G. van Meijeren
Organist           : Guus Korpershoek
Lector : Cobie van der Vlies

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 : lied 283: 1,3,4

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

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

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 we zitten

Wij zingen lied 8: 1,2,6
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3.
Aanschouw ik ‘s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4.
Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Glorialied 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:
houdt 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 niets te vrezen
houdt Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD
  
Gebed van de zondag

Voor de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Schriftlezing: Daniël 1

Wij zingen lied 119: 4

Schriftlezing : Filippenzen 1: 8-11

Wij zingen lied 119: 5

5.
Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in ‘t licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

Overdenking
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Wij zingen lied 695: 1, 3 en 5

3.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

5.
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

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

Stil gebed

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.

Mededelingen
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Wij zingen staande lied 425

 

Zending en Zegen

Allen :  Amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang voor:
1e  Diaconie
2e  Kerk in actie / Israël

******

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.
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Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven 
op het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg, redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 3 oktober
Cantatedienst 17.00 uur

Maandag 4 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen 13.30 uur

Dinsdag 5 oktober
Soos 14.30 – 16.30 uur
Cantorij 20.15 uur

Zaterdag 9 oktober
Oud papier Verploegh Chassé 09.00 – 12.00 uur

Zondag 10 oktober
Dienst 10.00 uur

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van
elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel
onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven
komen ze elkaar bijna niet tegen. Ze zien elkaar eerder
als ‘bezetter’ of ‘terrorist’ dan als medemens. 
Het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center wil
aan deze negatieve stereotypen
een einde maken. Ze brengen de kinderen met elkaar in
contact. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen
bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over
elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen
in de klas over hun leven, geloof, hobbies en school. Zo
leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar 
ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst!

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in 
Israël/Palestina en wereldwijd. Doet u mee? 
Van harte aanbevolen.
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