
Liturgie 

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 13 juni 2021

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Hans Treurniet
zang : Lianne van Rijn en Marja Mooiman
lector : Nelleke Slootweg

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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Zang : ‘De kerk is waar mensen God liefde bezingen’
tekst Sytze de Vries ; Ierse volksmelodie THE BARD OF ARMACH

2.
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.

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

Zang : ‘De kerk is waar mensen God liefde bezingen’
3.
De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.

4.
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
Wij weten ons door hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.
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Gloria  ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 655

 

3.
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Hooglied 8 : 6,7

Orgelspel: 

Inleiding op de 1e brief aan de Korintiërs 

Lezing: 1 Korintiërs 13

Overdenking  

Zang ‘O grote God die liefde zijt’ 838
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3.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Dienst van de gebeden

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

Gebed in Stilte

Gezongen : Onze Vader in de hemel 1006 
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
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En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt u ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd
Amen. Amen

Wij zingen ‘Waar de liefde ons mag leiden’
(tekst Sytze de Vries ; melodie John Zundel (‘Wat de toekomst brenge moge’)
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2.
Waar de liefde uit mag spreken
tussen al wat lokt en wenkt,
zal zij zelfs door stenen breken
als een bron die leven brengt.
Hol en hard kan zij nooit klinken,
zacht en zuiver is haar toon.
Liefde geeft zichzelf te drinken
en haar smaak is wonderschoon.

3.
Waar wij van de liefde leven,
hebben wij Gods stem verstaan.
In ons hart heeft Hij geschreven
hoe wij voor elkaar bestaan.
Liefde kiest in alle vrijheid,
liefde gaat een eigen gang,
leeft van louter overgave,
liefde duurt een leven lang.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: 

Collecte : 
1e Diaconie
2e Missionair werk

Bloemenpot

***
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. 

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

Maandag 14 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 16 juni
Op de koffie bij de dominee 10.30 – 12.00 uur

Zondag 20 juni
Dienst 10.00 uur
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We gaan weer beginnen

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE 

KOFFIEOCHTEND 
Derde woensdagochtend van de maand
16 juni

De Bethelkerk is weer open om koffie te
drinken en elkaar te ontmoeten. 
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.
Iedereen is van harte welkom.
Tot ziens!

Volgende keer: 21 juli

7


