Orde van dienst voor de viering
van zondag 10 juli 2016
in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel

voorganger
organist

: Ds. Guus A.V. Fröberg
: Guus Korpershoek

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.
Welkom
(wij gaan staan)
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Wij zingen 326

2.
Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

3.
Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

Bemoediging
V.:
g.:
V.:
g.:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
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 326
4.
Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!

5.
Van
een
een
een

ver, van oudsher aangezegd,
Naam, opnieuw op ons gelegd,
Woord, dat onze monden vult,
lied, dat Gods gelaat onthult.

6.
O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!
(hierna gaan we zitten)
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Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen:

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

Gloria : 654

2.
Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

6.
Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Numeri 27:12-23
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Wij zingen ‘Het licht zal mij leiden’
tekst Coot van Doesburgh ; wijs 'De Heer is mijn herder' (gezang 14)
1.
Het licht zal mij leiden
tot over de brug.
Door heuvels en dalen,
'k hoef niet meer te dwalen.
Het voert mij naar verten
en ook weer terug.
Schriftlezing: Johannes 10: 1-11
Wij zingen ‘Het licht zal mij leiden’
2.
Het licht zal mij leiden
door woud en woestijn.
Het zal mij genezen.
'k heb niets meer te vrezen.
Het voert me naar huis,
waar ik veilig zal zijn.

3.
Het licht zal mij leiden
door wanhoop en kou,
door vlakten en steden,
door oorlog en vrede.
Dus voel ik mij veilig.
Ik hoor zo bij jou.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen ‘Woon in mijn dromen’

2.
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mijn uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
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3.
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.
4.
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.
5.
Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Mededelingen

Dienst van de Tafel
Dankgebed en voorbeden, telkens afgesloten met:
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam.
Heer hoor ons.

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
Nodiging
Avondmaalsgebed
V.
De Heer is met u allen!
A.
Zijn vrede is met u!
V.
Laten wij danken de Heer, onze God!
A.
Het past ons de Heer te danken!
Dankzegging eindigend met: ‘U zingen wij toe
met al wat adem heeft in hemel en op aarde:’
Wij zingen 404e
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Gedachtenis
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen 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.
Vredegroet:
V.
De vrede van Christus met u allen!
A.
Zijn vrede met u!
(We geven elkaar de vredegroet.)
Wij zingen 408e
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Ter voorbereiding: Over het avondmaal.
o
o

We worden uitgenodigd om in twee rijen door het middenpad
te gaan naar de twee mensen die brood uitreiken.
Daarna mogen we drinken uit de beker met de wijn (de binnenste
twee bekers aan weerszijden van de brood-uitdelers) of uit de
beker met het druivensap (de buitenste bekers aan weerszijden).

Delen van brood en wijn
Wij zingen
Dankgebed
Wij zingen 315

2.
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht.
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3.
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)
Zending en zegen
G.: gezongen amen
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Bij de uitgang staat de bloemenpot
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten met koffie, thee of limonade.

MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt u daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op Twitter: @BethelkerkVld
Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester
wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u.
“De Windwijzer” Schiedamseweg, Vlaardingen
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 e-mail cobieplantinga@ambachtoost.nl.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl
of ds. G.A.V. Fröberg redactie@ambachtoost.nl
Zomerkoffie
koffieochtenden
Ook dit jaar organiseren we weer twee koffieochtenden, en wel op
dinsdag 19 juli en dinsdag 9 augustus. Iedereen die niet weg gaat,
iedereen die al weer thuis is en iedereen die er zo maar zin in heeft, wordt van harte
uitgenodigd een kop koffie te komen drinken en elkaar te ontmoeten.
We ontmoeten elkaar in de Glazen Zaal.
Van 10-12 uur.

Kerkterraskoor
Wie wil er niet een keer op het zomerterras zingen?
Die droom kan werkelijkheid worden op zondagochtend 21
augustus.
Op die zondag is er om 10.30 uur op het terrein van het
zomerterras een oecumenische kerkdienst,
onder de naam kerkterras.
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Deze dienst wordt vormgegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en
Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap
Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie en de Volle Evangelie
Gemeente Vlaardingen.
Thema: ‘THANK GOD!’
Aan de dienst werken o.a. de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ en het
kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.
Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 2 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Donderdag 11 en donderdag 18 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur in de
Bethelkerk.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg : predikant@ambachtoost.nl - tel. 010 4348433
of
ds. Erwin de Fouw : erwindefouw@telfort.nl - tel. 06 20775145
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