
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 26 juni 2022

Bethelkerk Vlaardingen

 
    

        

voorganger : Pastor Annabell de Jong
orgel  : Piet George Klootwijk

     lector  : Kees Nieuwstraten

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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Wij zingen lied 162:1-3

2.
In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

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 162 verzen 4-6

4.
In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.

5.
In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ‘t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.

6.
In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
wat was God blij dat de wereld bestond.

(hierna gaan we zitten)

Inleiding tot de dienst

Kyriëgebed  eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: Heer ontferm U over ons

Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
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We zingen lied 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

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Genesis 33:18-20

Afspelen: Woman At The Well - Olivia Lane 

Schriftlezing : Johannes 4: 1-42

Wij zingen lied 653: 2,3,7
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3.
Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

7.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied 1010

2.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
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4.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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’ (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 

Inzameling van de gaven voor:
1e Kerk in actie 
2e Protestantse  Gemeente te Vlaardingen

Hulp voor mensen zonder 
papieren 

In Nederland verblijven enkele 
tienduizenden migranten zonder 
verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en
leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet 
werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt 
kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de 
collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze 
Nederlandse samenleving. 

Van harte aanbevolen.
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We zingen staande slotlied 422

2.
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe u tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt 

3.
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
Dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint.    

Zending 

Zegen

*** 

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.

Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg. 

Bloemengroet: 
Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven op het e-mailadres: 
bloemengroet@ambachtoost.nl.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg, redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 27 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 28 juni
Ouderensoos 14.30 – 16.30 uur

Zondag 3 juli 
Dienst 10.00 uur

Na 60 jaar stopt op 28 juni de ouderensoos

De Bethelkerk wil alle contactdames van nu en in het verleden bedanken voor zo veel 
jaren soos. 
U heeft heel veel mensen fantastische middagen bezorgd!
Dank, dank, dank!
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	Afspelen: Woman At The Well - Olivia Lane 

