
Orde van dienst voor de viering 

van zondag 18 februari 2018

Eerst zondag van de veertigdagentijd

herbevestiging van ambtsdragers 

Bethelkerk                      

Wijkgemeente Ambacht-Oost

‘Verzoeking in de woestijn’  Ijla Repin 

Voorganger   : ds. Guus A.V. Fröberg
Organist   : Hans Treurniet

Liturgische schikking

Zorgen voor elkaar
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Maar daarbij is hij niet alleen. God 
zorgt voor hem. Jezus zorgt voor mensen die hij tegenkomt en zo laat hij zien hoe 
mensen voor elkaar kunnen zorgen. 

We zien elke week een schikking met 2 agavebladen. De woestijn verandert steeds meer 
in een tuin. Het koninkrijk van God komt nabij. 



1e zondag
De verzoeking in de woestijn.                                 Ik zorg voor jou

Beproeving
In de woestijn.
Maar op Gods weg
van liefde en trouw
vind je de ander, de ander
die je aanroept,
die jou beschermt
Zo bloeit hoop.

Jezus gaat naar de woestijn. Hij weerstaat de verleiding van macht en rijkdom. Engelen 
beschermen hem.   
We zien een woestijn. 
De twee vormen beelden voor elkaar zorgen en bescherming uit.

De kaarsen worden aangestoken

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

Welkom 
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2.
Een mens te zijn op aarde



in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

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
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3.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

                  (hierna gaan we zitten)  

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

waarna we zingen ‘Wij gaan met hem op weg’
Lied voor de veertigdagentijd bij het Kind en Zondag Project geschreven door 
Ds. Cort van der Linden. 
Melodie Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’.



2.
Hij gaat naar de woestijn,
dat donker van ons leven.
Welk antwoord zal Hij geven?
Gods vuur zal in Hem zijn.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 9 : 8-15
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7.
Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

Schriftlezing: Marcus 1 : 12-15
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2.
Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
- ook al was de honger groot -
voor zijn tegenspreker.

4.
Jezus zei: Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven.

3.
Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.

5.
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

Uitleg en verkondiging 
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2.
Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaan. 

3.
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.

4.
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de Heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst



(Her)bevestiging
Om te beginnen

Gemeente, de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van degene die 
herbevestigd zullen worden: 
 Edith de Lange en Cobie van der Vlies worden bevestigd als ouderling met een 

bijzondere opdracht, nl. ouderling voor rouw- en trouwdiensten.
 daarnaast wordt de heer John Putter bevestigd als ouderling-kerkrentmeester met de 

bijzonder opdracht van voorzitter van het college van kerkrentmeesters
 en de heer Cees Aleman wordt bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester.
Alle vier zullen worden herbevestigd omdat zij eerder ambtsdrager waren.
We stellen vast dat er geen bezwaren zijn, daarom mogen we thans overgaan tot de 
herbevestiging. 

Ter inleiding

Steeds opnieuw worden in de gemeente van Christus
vrouwen en mannen geroepen
om samen met de voorganger
de dienst aan Gods Rijk gestalte te geven in het ambt,
en het heil, ons toevertrouwd,
als gegeven talenten te beheren,
tot glorie van de Ene, tot genade voor ons allen.

Zo worden in de Gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken.
om samen met de predikanten, kerkelijk werkers,
pastoraal medewerkers en andere gemeenteleden  
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Gebed

Belofte bij voortzetting van het ambt

De ambtsdragers gaan staan

Voorganger:
Beste Cobie, Edith, John en Cees,
jullie zijn reeds eerder in het ambt bevestigd, 
daarom vraag ik jullie:

Beloven jullie dit waardig en trouw te blijven doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus
en voor alle mensen die de Heer op jullie weg brengt.

En beloven jullie voorgoed geheim te houden
al wat aan jullie wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop jullie antwoord?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.
Zegen

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.

Allen gaan staan

Gemeente van de Bethelkerk,
nu Edith de Lange en Cobie van der Vlies zijn herbevestigd als ouderling, John Putter en 
Cees Aleman als ouderling-kerkrentmeester herbevestigd, 



belooft u hen te omringen met uw meeleven,
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan de Heer en zijn Rijk 
en hen keer op keer te dragen met uw gebed?

Gemeente: Ja beloven wij!
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

stil gebed en ‘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
2e Wijkkas
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2.
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3.
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen  uit de oppas worden opgehaald

Zending en zegen 
g: gezongen amen

***

MEDEDELINGEN

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

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, 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 : cobieplantinga@ambachtoost.nl



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

Zondag 18 februari
Provider/tienerclub 19.00  - 20.30 uur

Maandag 19 februari
klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 20 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 21 februari
Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 22 februari 
Clubs :Meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 23 februari 
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 25 februari
Dienst 10.00 uur
Provider/tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Avondgebeden in de veertigdagentijd

Het lied ‘Hier is een stad gebouwd’ is de rode draad voor de 
avondgebeden dit jaar.

‘Woorden gaan over en weer, waar de mensen zijn.
Woorden zijn lief en leed, rouw en geboortepijn. 

Over woorden gaat dit tweede avondgebed. Een half uur met 
veel poëzie bijeengezocht door Tinie Nobel en Marian Kalmijn. 
‘Mannenkwartet Natural Blend ondersteunt met een aantal 
ballads.
Bethelkerk woensdag 21 februari 19.30 uur


