
Orde van dienst voor de viering van 
zondag 25 april 2021

in de Bethelkerk

voorganger   : ds. Marjo Korpel, Leusden
organist   : Guus Korpershoek
zanger  : Kees Nieuwstraten
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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Wij zingen lied 80: 1, 7

 

7.
Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

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)

Gebed
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Wij zingen: Liedboek 1973, Gezang 168: 1, 2, 3

2.
Vervul met uw genadeschijn,
die op verkeerde paden zijn.
Sta bij, die heim'lijk in zijn hart
verlokt en aangevochten wordt.

3.
Breng, die aan uw gebod ontkwam,
terug als uw verloren lam.
Maakt de gewonde zielen heel
en geef ze aan de hemel deel.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed 

Met de kinderen

Kinderlied (orgel): Jezus is de goede herder (AWN I,21)

Schriftlezing : Ezechiël 34:1-16

Orgelspel  Lied 756: 6, 7

Schriftlezing : Lezing: Joh. 10:1-18
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Zang: Lied 653: 1, 6, 7

6.
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

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 

Zang: Lied 23c: 1, 2, 3 
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2.
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3.
Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
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

Slotlied: Weerklank 358 (Melodie: Lied 416)
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2.
God zij met u elke dag en nacht. 
Hij, de Herder van zijn schapen,
houdt de wacht, Hij zal niet slapen. 
God zij met u elke dag en nacht.

3.
God zij met u elke dag en nacht. 
Hij, de Toevlucht in gevaren,
wil u overal bewaren. 
God zij met u elke dag en nacht.

4.
God zij met u elke dag en nacht. 
Hij, de Hoorder der gebeden,
doet u delen in zijn vrede. 
God zij met u elke dag en nacht.

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. 

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 26 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 1 mei
Oud papier actie Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 2 mei
Dienst 10.00 uur 
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