
Orde van dienst voor de viering
van zondag 

10 oktober 2021
in de Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorganger: pastor Annabell de Jong
Organist: Guus Korpershoek
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.
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Wij zingen staande lied 8a: 1-3

2.
Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

3.
Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

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

Wij zingen lied 8a: 4-6

4.
Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna goddelijk groot.

5.
Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.

6.
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
want op de aarde is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

hierna gaan we zitten

Inleiding tot de  dienst
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Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

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

Glorialied 302: 1,4

4.
O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus'' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

DIENST VAN HET WOORD
  
Gebed 

Voor de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Wij zingen lied: 216

2.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.

3.
Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Schriftlezing: Leviticus 19: 9-10

Wij zingen lied 900

4



Schriftlezing : 1 Timotheus 6: 6-8, 17-19 

Wij zingen lied 843: 1-3

 

2.
Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werft en wat mij leeft,
is het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.

3.
Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.

Overdenking

Wij zingen lied 718 
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2.
Niet voor schuren, die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3.
Maar wij rijken, ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
‘t roepen aan de poort.

4.
Wil dan geven, dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
‘t werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

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

Stil gebed

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.

Mededelingen

Wij zingen staande lied 422
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2.
Laat ons weten, nooit vergeten 
hoe u tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt 

3.
Laat ons hopen, biddend hopen, 
Dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint.

Zending en Zegen

 ‘Amen’

Bij het verlaten van de kerkzaal kunt u kijken en luisteren naar het lied ‘Vernieuw ons 
huis - reisgenoten’ van de organisatie Micha Nederland. 

Collecte bij de uitgang voor:
1e Diaconie
2e Plaatselijk jeugdwerk

De 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: 
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.

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven 
op het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg, redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 11 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 12 oktober
Soos 14.30 – 16.30 uur
Cantorij 20.15

Zondag 17 oktober
Dienst 10.00 uur

Knuffelactie

We zijn een actie gestart om knuffels te verzamelen.
De supermarkten Boon en MCD hebben momenteel een actie waarbij je zegeltjes kunt
sparen voor knuffels. Met een volle spaarkaart betaal je maar € 5,99 voor een van 
deze knuffelbare dieren! Zie: https://www.boonsmarkt.nl/spaaractie/.
Wij – Pepijn Stratmann en de Bethelkerk – willen deze knuffels inzamelen voor de 
kinderen van gezinnen bij de voedselbank.
Dus weiger de zegeltjes niet, maar spaar ze voor onze knuffelactie!.
Zegeltjes, volle kaarten, €5,99 of gewoon de knuffels zijn allemaal welkom.
De zegeltjes, de volle kaarten of de knuffels kun je inleveren bij de Bethelkerk of bij 
Pepijn.
Ons doel zijn minimaal 60 knuffels! 
U kunt de knuffels bewonderen in de glazen zaal. 
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