Orde van dienst voor de viering
van zondag 29 mei 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
Wij zingen staande Lied 276: 1 en 2
1.
Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

2.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

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

(hierna gaan we zitten)

Wij zingen Lied 281, 1,2,3
1.
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2.
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3.
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
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 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.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Koningen 8,22.37-43
Wij zingen lied 146, 1,2 en 3
1.
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

2.
Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?

3.
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
Schriftlezing: Lucas 7, 1-10
Wij zingen Lied 840
1.
Lieve Heer, Gij zegt ''kom'' en ik kom,want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ''kom'' en ik kom.
2.
O mijn God, Gij zegt ''ga'' en ik ga,
Gij zegt ''ga'' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
3.
Want o Heer, ik zeg ''kom'' en Gij komt,
ik zeg ''kom'' en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Uitleg en verkondiging
Wij zingen Lied 605

2.
De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3.
De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4.
De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5.
De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
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

We zingen staande Lied 704
1.
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2.
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
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:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u.
“De Windwijzer” Schiedamseweg , Vlaardingen

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Na de actie van mei konden we maar liefst 60 tubes tandpasta inleveren bij de
Voedselbank!!!
As. zondag, 5 juni staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze
maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pot pastasaus in te leveren.
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op
zondag, kunt u de saus ook nog naleveren.
De Gemeente Vlaardingen heeft een groot aantal vluchtelingen toegewezen gekregen.
Voordat alle formaliteiten voor deze mensen zijn geregeld, moeten zij vaak nog een
periode doormaken met geen of heel weinig financiële steun. Ook bij de Voedselbank
gaan er een paar weken overheen voordat er een pakket kan worden geleverd.
De Vlaardingse Voedselbank maakt daarom zelf “noodpakketten”, zodat men toch iets
te eten krijgt. Meestal bestaan die pakketten uit rijst, pasta’s en brood. Om dit voedsel
een klein beetje aantrekkelijker te maken willen wij nu graag pastasauzen inzamelen.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
scriba@ambachtoost.nl
of naar redactie@ambachtoost.nl

Op 10 en 11 juni doen we als wijkgemeente weer mee met “Rondje Ambacht”
Vrijdag de 10e is ook de kerk van 16.00 tot 20.00 uur open en bieden we onderdak
aan een aantal bewoners die hun kunst(en) willen tonen. Zo is er de stand van de
Wereldwinkel, het bewonersplatform Oud-Ambacht en de fotokaarten van Cobie.
Verder brocante, borduren, knopen, kettingen en Tupperware. Ook is er ieder heel uur
de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door het gebouw.
Heel bijzonder is het dat we vrijdagmiddag ook Sister Celine uit Kenia (weer)
welkom heten in onze kerk en zij zal samen met Janiek vd Berg ons enthousiast maken
voor haar project. Natuurlijk kunt u hen ook steunen door wat specifiek Keniaanse
producten te kopen.
Op zaterdag, van 11.00 tot 16.00 uur, zijn de meeste standhouders er ook weer,
maar dan is er ook de kans om te gaan genieten
van een bijzondere High-Tea.
Wel even vooraf een tafeltje reserveren! (teaby3@gmail.com)
Op meerdere plaatsen en momenten kunt u muzikaal verrast worden door Natural
Blend of the Jacob Harper Bluestrio!
De overige locaties van het rondje Ambacht vindt u in de flyer en zijn te herkennen aan
de grote paarse vaan voor de deuren die dag.
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Agenda
Maandag 30 mei
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 31 mei
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 1 juni
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Moderamen

18.45 - 19.45 uur
20.00 uur

Donderdag 2 juni
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 3 juni
Messengers

20.00 uur

Zaterdag 4 juni
Oud papier Goudenregenstraat

08.30 - 12.00 uur

Zaterdag 5 juni
Bijzondere kerkdienst van
“De Zonnebloem”

14.00 uur
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