
Orde van dienst 
voor de oecumenische viering van 

Bethelkerk en Willibrordgemeenschap-Lucaskerk
zondag 17 januari 2021

in de Bethelkerk

voorgangers   : Pastor Henri Egging en Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
cantorij o.l.v. : Niec Saarloos
lectoren : Cissy Siebel en Nelleke Slootweg

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
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Zang ‘Daglicht gaat stralen’
tekst Sytze de Vries; oude Gaelic melodie BUNESSAN

Woord van welkom
Voorganger:  
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de 
heilige Geest zij met u allen. 
(2 Korintiërs 13 vers 13). 

Allen: En ook met u. 

Welkom en gebed

Lofprijzing met acclamatie ‘Doe lichten over ons’ 368

EERSTE WAKE

In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon

Psalm 103 gelezen

Schriftlezing : Johannes 15 : 1-17
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Zang : ‘Ubi caritas’

Korte stilte

Gebeden met acclamatie ‘Alleluia’ 

Langere stilte

Zang ‘Jezus u bent het Licht’

TWEEDE WAKE

De zichtbare eenheid van christenen

Psalm 85 gelezen

Schriftlezing 1 Korintiërs 1 : 10-15a
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Zang ‘door God bijeen vergaderd’ 968 couplet 2

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

Korte stilte

Smeekbede om vergeving met acclamatie 
‘Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison’

Een teken van vrede delen:

V. De Heer roept ons op om onderling één te zijn. 
Hij geeft ons zijn vrede en nodigt ons uit die te delen. 
Laten wij een teken van zijn vrede met elkaar uitwisselen. 

Wij wensen elkaar in de kerk en thuis 
de vrede van Christus toe:  

Zang ‘Jezus u bent het Licht’

DERDE WAKE

De eenheid van alle mensen en de hele schepping

Psalm 96 gelezen

Schriftlezing : Openbaring 7 : 9-12
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Zang ‘Heilig, heilig, hemelhoog verheven’ 985 couplet 1

Meditatie

Korte stilte

Voorbeden met acclamatie ‘Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison’

Stil gebed 

Pastores en lectoren steken een kaars aan met het licht van de Paaskaars 

Korte stilte

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.
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Zang ‘Jezus u bent het Licht’

De kaarsen van de pastores en lectoren worden gedoofd

Mededelingen

Zending en zegen

Allen : AMEN

Slotlied ‘Vervuld van uw zegen’ 425
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Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

***
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 18 januari

Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Pastoraal Team 10.00 uur

Dinsdag 19 januari
Cantorij 20.00 uur

Zondag 24 januari
Dienst 10.00 uur
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