Orde van dienst voor de viering
van zondag 26 juni 2016
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
OVERSTAPDIENST
waarin Anne-Floor Brobbel, Jarno van der Kooij,
Kimmy Roozendaal en Marian van der Linden
de overstap maken.
Thema: Vriendschap

voorganger
orgel
gitaar
gitaar
zang

:
:
:
:
:

ds. Guus A.V. Fröberg
Kees van den Berg
Karin van Ee
Marlieke Seij
Annelijn Seij

Stilte
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 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?

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.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer.

Wij zingen 280
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?

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)
Openingsgebed
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Wij zingen: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’

2.
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

3.
Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein

Refrein

4.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
Refrein

Dienst van het Woord
Gebed van de zondag
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Tien regels van vriendschap
1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8.
9.
10.

Wees eerlijk tegen je vrienden
Respecteer je vrienden zoals ze zijn
Spreek geen kwaad over je vrienden.
Maak tijd voor je vrienden
Zeg geen gemene dingen over je vrienden.
Blijf je vrienden trouw.
Praat met je vrienden als het minder goed gaat.
Steel niets van je vrienden
Roddel niet over je vrienden
Gun je vrienden het beste!

Karin van Ee speelt ‘Huiswaarts’ van Harry Sacksioni
Lezing uit de Bijbel Johannes 15: 9-14
Wij zingen 838

Overdenking
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Wij zingen: ‘Handen heb je om te geven’

2.
Ogen heb je om te zoeken
Naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen
Wat een ander moed in spreekt

3.
Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan

REFREIN : Open je oren ...

REFREIN : Open je oren ...

4.
Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is

5.
Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven
In een geest die liefde is

REFREIN : Open je oren ...

REFREIN : Open je oren ...
Gezegend onderweg

De kinderen van
de basiscatechese en van de kindernevendienst
maken de overstap naar de jeugdkerk
- De kinderen worden toegesproken
- De doopkaarsen
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- De kinderen krijgen een rugzakje mee voor onderweg
- Gedicht voor onderweg
- Annelijn (zang) en Marlieke (gitaar) met
Testify love.
- De kinderen ontvangen de zegen
- Vraag aan de gemeente (gaan staan)
Voorganger Gemeente wil u met hen gaan,
met hen in gesprek blijven,
advies geven, naar hen luisteren,
en hen begeleiden waar dat nodig is:
Gemeente:
JA!
- Ter inleiding op de overstap
- De overstap tijdens het zingen van ‘De wet van God’
(melodie: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht…)
1.
Ken je Gods gebod, Woorden één tot tien?
God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien.
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij
leven zoals God wil, dat maakt je vrij.
2.
Eén dat is de Heer, niemand is als God.
In Zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden;Hij is altijd méér.
Dien geen and’re goden dan God, de Heer.
3.
Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag: dag van onze Heer.
Elke week een feestdag, vandaag ook weer!
4.
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw,
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.
5.
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
Dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niets stelen wat van and’ren is;
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.
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6.
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart;
Zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt pas gelukkig als jij zo leeft.

Dienst van de gebeden
Gebeden: Dankgebed en voorbeden
Onze Vader (oecumenische versie)
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 Wijkkas
We zingen staande 423
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2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:

3.
Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:

Refrein: Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Refrein: Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)
Zending en Zegen
Orgelspel

***

Na de kerkdienst willen we het seizoen al weer met elkaar afsluiten.
Direct na de koffie kunt u kiezen uit twee activiteiten:
In de grote zaal zal een kort filmpje vertoond worden over de Vlaardingse molen en de
molenaar. In de hoge zaal kunt u genieten van een muzikale quiz....
Daarna kunnen we nog een poosje bij elkaar zijn en dan is er inmiddels ook iets te
eten en te drinken...
Van harte uitgenodigd om nog even te blijven.

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
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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. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zaterdag 2 juli
Oud papier Goudenregenstraat

08.30 - 12.00 uur

Zaterdag 9 juli
Oud papier Verploegh Chasséplein
08.30 - 12.00 uur
tevens boekenmarkt in de Windwijzer

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Na de actie van juni konden we 47 potten pastasaus inleveren bij de Voedselbank.
Op 3 juli a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze
maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om aardappelpuree in te leveren.
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op
zondag, kunt u ook nog naleveren.
De artikelen worden op dit moment veelal gebruikt om “noodpakketten” te maken voor
mensen die wachten op een officieel voedselpakket.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155
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