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Orde van dienst voor de viering 

van zondag 4 februari 2018 

in de Bethelkerk 

Wijkgemeente Ambacht-Oost 

doop van Anneleen Marlijn Immerzeel  

en  

Suse Aimee Timmermans 

 
Rembrandt, genezing van de schoonmoeder van Petrus 

 
Voorganger       : Ds. Guus A.V. Fröberg 
Organist             : Guus Korpershoek 
Cantorij o.l.v. Ed Saarloos 
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Liturgische schikking 

 

De kaarsen worden aangestoken 
 

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst. 
 

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 

 

Welkom  
 

Wij zingen staande ‘Al dat schitterends schoons’ 

cantorij couplet 1 en 2 ; allen 2 refrein couplet 3 en 4 en 5. 
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Refrein 

 

3. De wind in koude winters, 

de zomerzon die blaakt, 
de vruchten aan de bomen, 

ook die heeft Hij gemaakt. 

 

4.  De reuzen in het oerwoud, 
het veld voor ons plezier, 

het klateren van het water, 

die bron voor mens en dier, - 

Refrein 

 
5.  Hij zelf geeft ons daar oog voor 

en legt ons in de mond 

hoe Hij in al zijn grootheid 

dat alles goedbevond. 
Refrein 

 

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 

(hierna gaan we zitten) 
 



4 

Wij zingen 283 

 

 
 

 

2 

En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

5 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

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 
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Glorialied ‘Aan U, Vader alle glorie’ 

 
 

 

 

2  
Om de zoon u alle glorie,  

woord van eer ons toegezegd 

Vleesgeworden vriend en naaste 

ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie 

woord op onze tong gelegd. 

3  
Door de Geest U alle glorie,  

die als lofzang in ons leeft  

en als nieuwe wind de aarde 

eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie  

adem die in mensen leeft. 
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DIENST VAN HET WOORD 

   

Gebed van de zondag 
 

Voor de kinderen  
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Schriftlezing: 2 Koningen 4 : 8-17 

 

Wij zingen 138  (psalm) 

 
 
 

Schriftlezing: Marcus 1 : 29-39 
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Wij zingen 534 

Cantorij couplet 1 ; allen couplet 2-4 

 
 
2. Hij die de lammen lopen liet  

hun dode krachten deed ontvlammen  

is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.  

 

3. Hij die de armen voedsel gaf  

met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  

ons levensbrood, de Zoon van God.  

 

4. Hij die de doven horen deed  
hun eigen oren deed geloven  

is zelf het woord dat waarheid spreekt:  

het levend woord, de Zoon van God.  

 

 

Uitleg en verkondiging 
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Wij zingen 391 

cantorij couplet 1 en 2 ; allen 2 refrein en couplet 3 en 4. 

 

2 Hij gaf aan blinden het gezicht, 

de nacht heeft Hij verdreven, 

gaf doden weer het leven. 
Waar Hij voorbijging werd het licht. 

Refrein 

 

3 Daags voordat Hij gestorven is 
heeft Hij het brood genomen: 

"Hiertoe ben ik gekomen, 

doet dit tot mijn gedachtenis." 

Refrein 
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4 En alwie Jezus' naam belijdt 

zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 

de lange gang van onze tijd. 

Refrein 

 

DIENST VAN DE DOOP 

Bij het binnendragen van de dopelingen  

(samen met de kinderen van de kindernevendienst) 

zingen wij: ‘Laat de kinderen tot mij komen’ 

melodie W. ter Burg; tekst naar H.JW. Modderman 
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2. Laat de mensen tot Mij komen, 

 over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 

houd ze toch niet tegen! 

Want de poorten van Mijn Rijk 

gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 

bij Mij binnen lopen.  

 

 

Het noemen van de namen (de doopouders gaan staan) 
V.  Beste Lilian en Lennart Immerzeel, 

 hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden, 

 en welke naam zal het dragen van nu aan voor altijd? 

 
 Beste Milou en Hugo Timmermans, 

 hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden, 

 en welke naam zal het dragen van nu aan voor altijd? 

 
De ouders noemen de namen. 

 

V.  Moge deze namen geschreven staan in het boek van het leven,   

 vast gegrift in de palm van Gods hand! 

 

Over de doop  
 

de ouders komen met de dopelingen bij het doopvont 

 

Gebed bij het doopvont 
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Doopvragen  
 
V.  Lilian en Lennart Immerzeel 

 en 

 Milou en Hugo Timmermans 

 aanvaarden jullie de doop van je kind 
 als teken van Gods liefde en trouw? 

 

 Willen jullie alles doen wat in je vermogen ligt 

 om haar te bewaren bij het hartsgeheim van Christus’ gemeente? 

 
 En beloven jullie  

 haar dagelijks voor te gaan 

 in liefde, trouw en gerechtigheid  

 en haar te leren wat strijdig is met Christus? 
 

Antwoord van  Lilian en Lennart Immerzeel en     

       Milou en Hugo Timmermans:  

  
Ja, dat aanvaarden en beloven wij! 
 

Doopbediening 

 

Gedicht 

 

Het aansteken van de doopkaars aan de paaskaars 
 

V.  Christus is het Licht van de wereld, 

 Hij is en leidt ons tot het volle licht. 

 (De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken) 
 Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem, 

 zodat wij door Hem verlicht worden. 

 

    Anneleen Marlijn Immerzeel en Suse Aimee Timmermans 
 draag dit licht van de doop je hele leven lang. 

 Ik hoop dat jullie een licht zullen zijn in je wereld, 

 dat je je leven zullen leiden met bezieling, 

 en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen, 
 zoals Jezus dat deed. 
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V.   Lilian en Lennart en Milou en Hugo 

  deze kaarsen zijn Lotte en Suse gegeven. 
  Jullie kunnen deze samen aansteken, elk jaar 

  op hun verjaardag bijvoorbeeld, 

  of op de dag van de doop, 

  of op het feest van Pasen. 
  Vertel hen dan het verhaal, 

  dat zij gedoopt zijn in Christus. 

 

Vraag aan de gemeente  (allen gaan staan) 

V.   Gemeente wilt u  

  Anneleen Marlijn Immerzeel en Suse Aimee Timmermans 
     in uw midden ontvangen 

     om samen met hun ouders en met hun zusjes en broer 

  de weg van Christus te gaan? 

 

De gemeente:  

  Ja, dat willen wij! 

  Welkom, 

  Welkom in de kerk van Christus 

  waar dan ook,  
  wereldwijd en in ons midden. 

 

 

Geloofsbelijdenis     344 

tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde  
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Vanuit de kindernevendienst 

Wij zingen : ‘Verbonden met vader en moeder’ 
Tekst: Hans Peters jr. en Theo Kersten, melodie: Hans Peters jr. 

 
 

2. Je bent al een tijdje bij mensen 
 je naam is bij ons al vertrouwd, 

en dus is het tijd om te vieren,  

 dat God die je kent van je houdt.   

Refrein:  

 
3. Je bent een begrip aan het worden;   

 steeds meer mensen noemen je naam;  

ook God begint jouw naam te roepen  

 en dus zijn wij hier nu tezaam.   
Refrein:  

 

4. Nu mag ,je gaan leven met mensen,  

 verbonden in liefde en trouw, 
omdat zij vandaag bij dit dopen Gods Naam  

 leggen naast die van jou.    

Refrein: 
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Nigeria 

De Nigeriaanse Raymond Gold vroeg een olie- en 

gasbedrijf onderzoek te doen naar de gevolgen van een 

olieraffinaderij voor het milieu. De Nigeriaanse wet stelt 

bedrijven verplicht hier onderzoek naar te doen. Maar de 
autoriteiten in de staat Lagos – aangespoord door het olie- 

en gas bedrijf – besloten om Gold te vervolgen. Gold kan een celstraf 

van drie jaar krijgen voor aanklachten die zijn verzonnen. 

 
China 

De Oeigoerse academicus Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 

levenslang wegens ‘separatisme’, terwijl hij juist Han-Chinezen en 

Oeigoeren met elkaar in gesprek wilde brengen. Sommige Oeigoeren 
willen onafhankelijk worden van China, maar Ilham Tohti is geen 

voorstander van afscheiding. Hij probeerde juist de dialoog met de 

autoriteiten en studenten van verschillende afkomst aan te gaan, om tot 

vreedzame oplossingen te komen. 
 

Gelukkig ook goed nieuws 

 

Egypte 

Op 14 juni 2016 deed Mahienour el-Massry mee aan een demonstratie in 
Alexandrië tegen het besluit van de regering om de macht over de 

eilanden Tiran en Sanafir over te dragen aan Saudi-Arabië. In november 

2017 werd zij daarom opgepakt en in december werd ze, samen met 

arbeidsrechtenactivist Moataseem Medhat, veroordeeld tot twee jaar 
gevangenisstraf voor ‘deelname aan een illegaal protest’ en 

‘geweldpleging’. Op 13 januari sprak het Hof van Beroep zowel El-Massry 

als Medhat vrij. 

Bengalen 
Op 7 november verdween professor Hasan nadat hij een vergadering 

had bijgewoond van UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de 

Verenigde Naties, in Dhaka. Zijn omgeving vreesde dat hij, vanwege zijn 

werk, het slachtoffer was geworden van een gedwongen verdwijning. Op 

22 december rond middernacht werd de professor geblinddoekt uit een 
minibusje geduwd op een drukke snelweg. ‘Lopen, kijk niet om. Als je 

omkijkt, vermoorden we je’, werd hem nageroepen. Hasan slaagde erin 

veilig zijn huis te bereiken. 
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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  KerkinActie/Werelddiakonaat 

2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen 
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We zingen staande 791 

Allen couplet 1,2 , 4,5 en 6 ; Cantorij couplet 3 

 

2  
Liefde, die ons hebt geschapen,  

vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,  

allesoverwinnend wapen,  

laatste woord, dat vrede maakt.  
 

3  

Liefde luidt de Naam der namen  

waarmee Gij U kennen laat.  

Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad.  

4  
Liefde waagt zichzelf te geven,  

ademt op van goede trouw.  

Liefde houdt ons in het leven, -  

daarop hebt Gij ons gebouwd.  
 

5  

Liefde laat zich voluit schenken  

als de allerbeste wijn.  

Liefde blijft het feest gedenken  
waarop wij uw gasten zijn.  

 

6  

Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  

over ons: wil ons genezen,  

Bron van liefde, Liefde zelf! 

 
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen 

uit de oppas worden opgehaald. 
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Zending en Zegen 

G.: gezongen amen 

 

*** 

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders alle goeds te wensen, 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten  
en koffie, thee of limonade te drinken 

en staan de stands van de wereldwinkel en van Amnesty er en is er 
jam te koop van Ellen en Kees Haas. 

 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 

Weet u dat de dienst van iedere zondag te 

beluisteren is via onze website? 
Ook de liturgie kunt 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):  NL62 INGB 0000 66 32 57 
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost 

  

Diaconale wijkkas:       NL18 INGB 0005 34 41 05  

Boekenmarkt: 
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag 

van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg  

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; cobieplantinga@ambachtoost.nl. 

 

http://www.ambachtoost.nl/
mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl
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ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichtjes kunt u sturen naar ds. Guus A.V. Fröberg: 

redactie@ambachtoost.nl 
 

Zondag 4 februari 
Cantatedienst           17.00 uur 

Provider/tienerclub         19:00 - 20:30 uur 

Maandag 5 februari 

klussen rond en in de kerk      09:00 - 12:00 uur 
Dinsdag 6 februari  

Ouderensoos,           14.30 - 16.30 uur 

Clubs: meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr 19:00 - 20:00 uur 

Cantorij             20:30 - 22.00 uur 

Woensdag 7 februari 
Bijbelleerhuis Job         10.30 - 12.00 uur 

Clubs: Gemengd 6-8 jaar      18:45 - 19:45 uur 

Donderdag 8 februari  

Clubs :Meisjes 8-10 jaar       19:00 - 20:00 uur 
Basiscatechese          19.15 uur 

Glorious Touch          20:00 - 22:00 uur 

Vrijdag 9 februari  

Messengers           20:00 - 22:00 uur 
Zaterdag 10 februari 

Oud papier Verploegh Chasséplein   08.30 uur - 12.00 uur 

Zondag 11 februari 

Dienst             10.00 uur 
Provider/tienerclub         19:00 - 20:30 uur 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:redactie@ambachtoost.nl
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Cantatedienst 
zondag 4 februari  

17.00 uur 

 

BWV 22 "Jesus nahm zu sich die Zwölfe " 

Dit is een cantate waarmee Bach solliciteerde naar de functie van 

cantor in Leipzig in 1723. Bach wordt aangenomen, maar dat is 
niet vanzelfsprekend. Het gemeentebestuur heeft een voorkeur 

voor twee andere kandidaten, waaronder Telemann, maar die 

trekken zich terug. Daarom kiest men voor Bach, want ‘als je de 

beste niet kunt krijgen, moet je de middelste nemen’. Nu denkt 

men – ook in Leipzig – daar anders over. 

 
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, West-

Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en 

hoofdorgel: Arjen Leistra. 

Solisten Annette Vermeulen (alt), Arco Mandemaker (tenor) en 

Johannes Vermeer (bas).  

Algehele muzikale leiding Bas van Houte.  

Voorganger ds. Guus A.V. Fröberg. 
 

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen. 

website: www.cantatesvlaardingen.nl 

e-mail: info@cantatesvlaardingen.nl 


