
Orde van dienst 
voor de viering van zondag 10 juli 2022

in de Bethelkerk
na deze dienst willen Guus Korpershoek bedanken

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
lector : Nelleke Slootweg

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

Orgelspel: 

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Wij zingen ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 280 

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

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 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 280 

5.
Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7.
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

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.

Glorialied ‘Alle eer en glorie’ 305

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht,
vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon,
liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing : Psalm 92 : 1-5 

Wij zingen  ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’     psalm 98

Schriftlezing : Kolossenzen 3 : 15-17 

Wij zingen  ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’      psalm 98

3.
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

Schriftlezing : Lucas 10 : 25-29
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Wij zingen : ‘Uw stem hebben wij gehoord’ 722

2.
Zegen ons met verwondering 
dat Hij het is, de vreemdeling, 
die met ons door de eeuwen ging –
blijf bij ons met uw zegening. 

3.
Heilige Geest, ontsteek het vuur, 
de liefde van het eerste uur, 
maak uw genade in ons groot, 
een vreugde sterker dan de dood.

Uitleg en verkondiging ‘Wie is mijn naaste’

Wij zingen ‘Ongestraft mag liefde bloeien’
tekst Sytze de Vries ; melodie William Rowlands (1860-1937)

5



2.
Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3.
Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

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

Stil gebed 

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.

Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Orgelspel tijdens de collecte

Wij zingen ‘‘Hoe heerlijk, hoe heilig’ 
t. Sytze de Vries naar W. Chalmers Smith (1824-1908) / trad. Welsh song
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2.
Nooit rustend, nooit jagend, in stil evenwicht, 
niet willend, niets vragend, heerst Gij in het licht,
uw recht als een berg die zijn weerga niet kent, 
de wolken zelfs zijn van uw liefde doordrenkt. 

3.
O adem en hartslag van alles wat leeft, 
die aan al wat ademt uw levenskracht geeft, 
wij blinken, verzinken, als groen op het land, 
maar dan is daar immer en altijd uw hand. 

4.
De zingende schare die rondom U staat 
bedekt voor uw stralen vol schroom het gelaat. 
Dat Gij ook ons zingen van weten vervult: 
’t is enkel uw luister die U ons verhult.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Wilt u na de zegen nog even gaan zitten?

Orgelspel 

Bij de uitgang staat 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.

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

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

Zondag 17 juli
Dienst 10.00 uur
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