
Liturgie 

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 20 juni 2021

voorganger  : Ds. Neely Kok 
organist : Guus Korpershoek
zang : Kees Nieuwstraten
lector : Tiny Peitsman

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

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 staande: Lied 295

Stilte
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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 wij zitten

Waar gaat het vanmorgen over

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Zang : Lied 872

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Lezing: Lukas 11: 1-13
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn 
leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen ge-
leerd heeft.’
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2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd 
worden en laat uw koninkrijk komen.
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de 
nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen,
6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor 
te zetten.”
7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al ge-
sloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat 
je vraagt.”
8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij
wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven 
wat hij nodig heeft.
9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop 
en er zal voor je worden opengedaan.
10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden openge-
daan.
11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis
een slang geven?
12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te
meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vra-
gen.’

Zang: Lied 664 1 en 3
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3.
Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat.
Laat het zichtbaar zijn beneden,
geef een nieuwe dageraad.
Woord van God, maak deze aarde
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!

Overdenking  

Zang: Lied 921

Mededelingen

Dienst van de gebeden

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.

Woorden als overgang
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Zang staande allen: Lied 425

 

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Collecte : 
1e Diaconie
2e Wijkkas

***

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

Zondag 20 juni
Vesperdienst Grote Kerk 17.00 uur

Maandag 21 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zondag 27 juni
Dienst 10.00 uur

Vespers in de Grote Kerk 
(iedere derde zondag van de maand)

Zondagmiddag 20 juni om 17.00 uur
Grote Kerk Vlaardingen
Voorganger: ds. Neely Kok
Thema: het Koninkrijk van God, naar Lukas 13: 18-21 

De Vespers gaan weer beginnen!!

Uiteraard is de dienst ‘Coronaproof’. Van te voren aanmelden hoeft niet, wel worden 
bij binnenkomst uw contactgegevens genoteerd. U blijft weg als u 
gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op Corona. U draagt een 
mondkapje bij het verplaatsen in de kerk.
De zang wordt verzorgd door leden van de Vespercantorij, het slotlied mag weer door 
de hele gemeente worden gezongen, zij het op ingetogen wijze. U wordt verzocht uw 
eigen liedboek mee te nemen.

Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De Vesper is een 
meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of wisselende onderdelen: één of meer 
psalmen, een schriftlezing, gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een 
lied of hymne, een avondlied. Het zijn diensten waarin geen preek voorkomt, wel 
altijd een korte toelichting bij de Schrift.
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