
Liturgie
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 8 augustus 2021

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Hans Treurniet
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: Psalm 146, Dick Sanderman (*1956)

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 : ‘Wij scholen samen rond het woord’
tekst Sytze de Vries, melodie gezang 474 LvdK’73

2.
Wij vieren hoe zijn eerste Woord 
ons met elkaar verbindt; 
Te zingen van zijn liefde maakt 
ons tot zijn huisgezin. 
Wie door zijn Adem wordt bezield 
gaat nooit de weg alleen; 
wij raken aan elkaar gehecht 
over de grenzen heen. 

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
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Wij zingen : ‘Wij scholen samen rond het woord’

3.
Want niet de grond waarop wij staan, 
noch bloed maakt ons verwant, 
alleen het onderweg zijn naar 
dat verre vaderland. 
Maar hier mag de oase zijn 
waar wij worden gelaafd: 
wat ons beloofd is heeft voorgoed 
het reizen licht gemaakt. 

4.
Wij vinden leven in dit Woord, 
wij delen hier het Brood 
dat spreekt van Hem die tot het eind 
ons al zijn liefde bood. 
Wij schuilen even bij elkaar 
en putten uit de bron, 
als reisgenoten naar de stad 
waar God straalt als de Zon.

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.

Gloria  ‘Aan U, Vader, alle glorie
Tekst Sytze de Vries, Melodie PRAISE MY SOUL 

(‘O Heer, die onze Vader zijt’)

 

2.
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3.
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.
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Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Exodus 16 : 1-5

Wij zingen :  ‘Zing, mijn ziel voor God uw Here’ (psalm)146

4.
Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Lezing: Johannes 6 : 22-29

Wij zingen : ‘Heb dank, o God van alle leven’ 315
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3.
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Overdenking  

Zang ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ 837
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3.
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen,
als onze hand Uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen.
Twijfel of hoogmoed, onverstand,
neem ons, Uw mensen, bij de hand,
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.

4.
Koning, Uw rijk is zo nabij,
open mijn ogen en oren,
onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind,
zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

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

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  ‘Vertrouw de nieuwe wegen’
(mel. lied 864 'Laat ons de Heer lofzingen'; tekst Klaus Peter Hertzsch)
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2.
Vertrouw de nieuwe wegen
en trek voort in de tijd.
God wil dat gij een zegen
op deze aarde zijt.
Die ons reeds lang geleden
het ware leven bracht,
die zal ons daarheen leiden
waar Hij ons nodig acht.

3.
Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen
in tijd en eeuwigheid.
De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: Lied 864, Wim van Beek (1930-2017) e.a.

Collecte: 
1e Diaconie 
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Bloemenpot

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
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Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: NL18 INGB 0005 34 41 05Diaconale 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 9 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 14 augustus
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 15 augustus
Dienst 10.00 uur

Het nieuwe seizoen

Er is altijd licht

Oecumenische viering in de Vredesweek van de Bethelkerkgemeente 
en de Willibrordgemeenschap in de Lucaskerk op zondag 19 sept. 2021
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