Orde van dienst voor de viering
van zondag 17 juli 2016,
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelkerk Vlaardingen

voorganger
orgel

: Pastor Marja Griffioen
: Kees van den Berg

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
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Wij zingen staande Lied 138; 1,2 en 4
1.
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

2.
Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o HERE!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.

4.
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De HEER is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.
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 833
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
(hierna gaan we zitten)
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
Wij zingen lied 868;1,2
1.
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
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2.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : 1 Samuel 1, 1-20
Wij zingen Lied 152: 1,2
1.
Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij ‘t hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered.
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.

2.
Niemand ter wereld is
van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig.
Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt,
is in zijn hoede veilig.

Schriftlezing : Lucas 10, 38-42
Wij zingen Lied 313, 1,3 en 4
1.
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

3.
De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ‘t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
‘t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

4.
Maar wie op ‘t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ‘t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
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Uitleg en verkondiging
Wij zingen Lied 974
1.
Maak ons Uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons Uw beleid verstaan.

2.
Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

3.
Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven,
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

4.
Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

5.
God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met: Heer, hoor ons!
stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e = Diaconie
2e = Protestantse gemeente Vlaardingen
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We zingen staande Lied 362:1,2,3
1.
Hij die gesproken heeft een woord dat gßßt,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ''Ik zal jou niet begeven''.
2.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Zending
Zegen
***
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en koffie, thee of limonade te drinken
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:
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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.
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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