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Zondag 11 februari 2018 

Bethelkerk 

Wijkgemeente Ambacht-Oost 

 

 
 

 

 
Voorganger    :  Pastor Marja Griffioen 
Organist    :  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 
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Wij zingen staande Lied 221, vers 1 en 2

 
 
2. 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
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 221, vers 3 
 
3.  

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 
 

(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 

 
Wij zingen: Lied 218, vers 1, 2, 4 en 5   

 
2.  

Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 

kracht en levensbron. 

4.  

Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 

die ik tegenkom. 
 
5.  

Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 

Dank U o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag 
 
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 

Lezing: 2 Koningen 5, 1- 15b 
 
 

Wij zingen: psalm 31, vers 1, 6 en 7 
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6.  

Ik wil mij, Heer, in U verblijden, 
die hulp bood in de dag 
dat ik geen uitkomst zag, 

die steeds mij uit de engte leidde; 
dan mocht met lichte schreden 
ik in de ruimte treden. 

7.  

Doe mij genadig weer aanschouwen 
uw liefelijk gelaat,- 
ik ben ten einde raad. 

Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. 
Hoe is mijn moed geslonken, 
het hart is mij ontzonken. 

 
Lezing: Marcus 1, 40-45 

 
Wij zingen: Lied 534, vers 1,2,3 en 4 
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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   

 
Wij zingen Lied 695, 1,2,3,4 en 5 

 
2. 
Raak met uw adem mijn onrust  
tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

3. 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
en al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

 

4. 
Kom en doorstraal mijn dagen,  

Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 

5.  
Heer, raak ons aan met uw adem,  

geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht. 

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

DIENST VAN DE GEBEDEN
 

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:  
V.: Dat bidden wij in uw Naam 
g.: Heer hoor ons 
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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 = Diaconie 
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen 

 
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen 

uit de oppas worden opgehaald. 
 
Slotlied staande Lied 704, vers 1,2, en 3 
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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 en Zegen 
 

G.: gezongen amen 
 

*** 
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten 

bij de koffie, thee of limonade 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichtjes kunt u sturen naar  
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl 

 
Maandag 12 februari  

klussen rond en in de kerk      09.00 - 12.00 uur 
 
Dinsdag 13 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 14 februari  

Koffie drinken           10.00 – 12.00 uur 
Clubs: Gemengd 6-8 jaar       18.45 - 19.45 uur 

Eerste avondgebed in de adventtijd   19.30 uur 
 
Donderdag 15 februari  

Clubs: Meisjes 8-10 jaar       19.00 - 20.00 uur 
Basiscatechese           19.00 uur 

Glorious Touch           20.00 - 22.00 uur 
 
Vrijdag 16 februari  

Messengers            20.00 - 22.00 uur 
 

Zondag 18 februari 
Dienst              10.00 uur 
Provider/tienerclub         19.00 - 20.30 uur 

 
MEDEDELINGEN 
 

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl 
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook 
 

mailto:redactie@ambachtoost.nl
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Wijkkas (koffie, drukwerk):IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57 
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost  
Diaconale wijkkas: ING bank nr. 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 
 
 

Avondgebeden in de veertig dagen tijd 
 
‘Hier is een stad gebouwd’, rode draad voor de avondgebeden dit jaar. 

 “Overal haast en verkeer dat geen richting heeft, 
wolken lawaai als een vuur dat geen warmte geeft.” 
 

Dit couplet staat centraal in het eerste avondgebed.  
Ellen Haas, woorden en Cora de Koning, zang gaan voor. 
 

Bethelkerk woensdag 14 februari 19.30 uur 
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