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Bethelkerk 

Wijkgemeente Ambacht-Oost 

Zondag 28 januari 2018  

Bethel bijzonder dienst 

 

 
 

 

Voorgangers : ds. Guus A.V. Fröberg. 
Met medewerking van: Kaya, het team van de Bethelbijzonderdiensten: 

Rianne van Dorp, Martine Dortland, Loes van Hutten, Carry van der Linden en 
Marchienus Siegers en Elma Oosthoek 

 
 
Bij de liturgische schikking Thema: vasthouden 

We zien een schikking die gedragen wordt. 

Bladeren als handen: ze geven steun en vormen de draagkracht voor de bloemen. 
Met elkaar verbonden 

maar ook je eigenheid behouden. 
 
De kaarsen worden aangestoken, terwijl in de consistorie het 

consistoriegebed wordt gebeden 
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Intro 
 

Welkom en inleiding op de dienst en het voorbedenboek 
 
Film: ‘De trapezewerker’ 

 
Kaya ‘Als je ooit’ (voor Tibet) (Gerard van Maasakkers) 

De radio heeft geen nieuws vandaag 

En de kranten zijn vager dan ooit 
Maar je weet maar nooit 

Ik hou me vast en ik vertrouw 
Want ik ben nergens zonder jou 
Ooit, dus als je ooit 

 
Refrein 

Als je ooit nog eens terug kan 
Als je ooit na al die tijd 
Als je ooit nog eens terug kan 

Zal het licht zijn 
In dit hart van mij 

 
De achterdeur staat op een kier 
Want op een dag ben je hier 

Ooit, ik weet het zeker ooit 
Dan hang ik de vlaggen aan een boom 

En wordt het weer als in mijn droom 
Van ooit, oh als je ooit 
 

Refrein 
 

Zal het licht zijn, in dit land van mij 
Zal het feest zijn, in dit land van mij 
In dit land van jou en mij 
 

Bemoediging - [Sela bewerkt door Kaya] 

Onze hulp en onze verwachting 

Is van God onze Heer. 
Hij die alles maakte 
laat niet los wat Hij begon 

 
Genade en vrede, van God de Vader; 

door Jezus Zijn Zoon, Immanuël 
Hij woont met Zijn Geest in ons 
 

Halleluja Halleluja  amen 
Halleluja Halleluja  amen 

Amen 
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Groet: 
V.:  De Heer zij met u 

g.:  ook met u zij de Heer!  
 

Gebed  
 
Het woord wordt gelezen: Matteüs 14 : 22-33 

22 Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten 
alvast naar 
de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar huis 

sturen.  
23  Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden.  

  Hij was  daar alleen. Het werd nacht.  
24 De leerlingen waren al een heel stuk het meer op gevaren. Ze hadden tegenwind.  

De golven sloegen hard tegen de boot. 

25 Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot.  
26 Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk.  

Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een geest!’ 
27  Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het.  
  Jullie hoeven niet bang te zijn.’  

28  Toen zei Petrus: ‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar  
u toe moet komen.’  

29  Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’ 
  Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe.  
30  Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang.  

  Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’  
31  Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast.  

  Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?’ 
32  Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. 
33  De leerlingen in de boot knielden voor Jezus.  

  Ze zeiden: ‘U bent echt de Zoon van God!’ 

  
Kaya ‘Over water’  (Jeroen Zijlstra) 

Niemand kan op water lopen 

Niemand heeft de zee zo lief 
Niemand komt op eigen kracht zijn angst te boven 

Niemand wil de zee beproeven 
Niemand die er heil in ziet 
Niemand wil er in haar zeggingskracht geloven 

 
Wil je toch jouw angst beheersen 

Wil je op het water staan 
Weet dan waar je ooit in bent begonnen 
Je bent begonnen in het water 

En beseft pas veel later 
Dat je daar de zee al eens hebt overwonnen 

In de luwte schuilt de waarheid 
In de schaduw wacht het licht 
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In de stilte gaan je oren open 
In de moeite van het wachten 

Ligt de ruimte, vind je moed 
In het donker gaan je ogen open 

Zie je het pas goed 
                                          
Iemand kon de zee kalmeren 

Iemand nam de zee voor lief 
Hij liep vooruit op onze stoutste dromen 

Jij wilt ook die kunst beheersen 
Jij wilt ook op water staan 
Maar je bent verblind van angst nooit ver gekomen 

 
Iemand heeft de zee begrepen 

Iemand heeft jouw angst verstaan 
Iemand is er uit de chaos opgedoken 
Hij dorst te lopen op het water 

Door die ene wist men later 
Dat in diepe nood een hand wordt uitgestoken 

 
In de luwte schuilt de waarheid 

In de schaduw wacht het licht 
In het donker gaan de ogen open 
In de moeite van het wachten 

Ligt de ruimte, vind je moed 
In de stilte gaan je oren open 

Hoor je het pas goed 
 
Tussenspel  Drum, Cello, Piano  

 
In de luwte schuilt de waarheid 

In de schaduw wacht het licht 
In de stilte gaan je oren open 
In de schaduw wacht het licht 

Na de stilte zijn je oren open 
Na de moeite van het wachten 

Vind je ruimte, vind je moed 
Kun je rustig op het water lopen 
Zie je het pas goed   

     
We gaan uiteen:   
 

Onderdelen.  

• 1. Zang met Kaya 

• 2. Schrijven met Elma 

• 3. Het geloof vasthouden? Guus 

• 4. Praten en discussie met Loes 

• 5. Bewaren met Carry. 

 6. kindernevendienst. 
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Kaya: ‘ Wilt U in mij wonen’ (tekst/muziek Jan de Hek)  

Wilt U in mij wonen 
Maak van mijn huis een thuis 

Ik wil er achter komen 
Wat in mij huist 

Slecht U mijn muren 
Ontsteek het licht in mij 
Al ben ik niet bij te sturen 

Hou van mij 
 
Ik gooi de trossen los 

Mijn schip vaart uit 
Koersen naar later 

Op de getijden van mijn geloof 
Voor de wind of met tegenwind 
Overgeven aan het ontdekken 

Zonder vaste grond 
Vraag ik U 
 

In veilige haven 
Zet ik vaste voet aan wal 

Ik koester mijn aankomst 
Daar waar ontwapening begint 
Toegegeven als een open boek 

Zonder draaien, zonder keren 
Ben ik voor U te lezen 
Omdat ik vraag 

 
In Zijn Geest vaar ik verder 

Doorgrond en troost mij 
Neem mijn lijf, neem mijn hart 
Neem mijn lach en neem mijn smart 

Neem mijn aankomst, neem mijn start 
Omdat ik vraag 

 
 

Terugkoppelingen 
 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 

 

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met

V.: Dat bidden wij in uw Naam. 
g.: Heer hoor ons. 
 

Stil gebed  
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Gezongen ‘Onze Vader’   
Onze Vader in de Hemel 

heilig is Uw naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 

Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’  
 

Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw Naam 

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’  

 
Refrein:   Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

 
Onze Vader in de hemel 

geef ons daaglijks brood 
En vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 
 

Refrein:   Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

 

En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad 

 
Refrein:   Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

Amen, amen 

 

 
Mededelingen  

 
Inzameling van de gaven voor: 
1e Diaconale Wijkkas 

2e Catechese en educatie 
 



7 
 

Wij zingen Wat er later ooit zal komen 
tekst Coot van Doesburgh ; 

wijs 'Wat de toekomst brenge moge' 

 
 

2. 
Mochten ooit de twijfels winnen, 

lijkt de toekomst kil en zwart, 
durf dan weer opnieuw beginnen. 

Deel de wolken in je hart. 
Niemand hoeft alleen te leven. 
Eén staat altijd voor je klaar 

om weer alle moed te geven. 
Wij zijn altijd bij elkaar. 

 
Zending en zegen 

 
Wij zingen met Kaya ‘Go down Moses’ 

When Israel was in Egypt land    
Let my people go! 
Oppressed so hard they could not stand 

Let my people go! 
     

Refrein: 
Go down Moses. Way down in Egypt land 

Tell all pharaoes to Let my people go! 
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The lord told Mose what to do. 
Let my people go 

To lead the children of Israel through 
To let my people go 

         Refrein 

So Moses went to Egypt land 

Let my people go! 
He made all pharaoes understand 

Let my people go! 

Refrein 

Thus spoke the lord, bold Moses said: 
-let my people go! 

If not Ill smite, your firstborns dead 
-let my people go! 
 

No more shall they in bondage toil. 
Let my people go 

Let them come out with Egypt’s spoil.. 
Let my people go 

 Refrein 

O let us all of bondage flee.. 

Let my people go 
And let us all in Christ be free.. 

Let my people go 
 

 

 
*** 

 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, 

koffie en limonade staan klaar.  

 

 
MEDEDELINGEN 

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl 
Volg ons op twitter @BethelkerkVld of facebook 
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: 
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 
 

mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl
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ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichtjes kunt u sturen naar  

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl 
 

Zondag 28 januari 
Taizégebed             19.00 uur 
Provider/tienerclub         19:00 - 20:30 uur 

 
Maandag 29 januari  

klussen rond en in de kerk      09:00 - 12:00 uur 
Paasplatform           19.30 uur 
 

Dinsdag 30 januari  
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 31 januari  
Clubs: Gemengd 6-8 jaar       18:45 - 19:45 uur 

Gespreksgroep Jonge Ouders     20.00 uur 
 

Donderdag 1 februari  
Clubs: Meisjes 8-10 jaar       19:00 - 20:00 uur 
Basiscatechese           19.00 uur 

Glorious Touch           20:00 - 22:00 uur 
Wijkkerkenraad          20.00 uur 

 
Vrijdag 2 februari  
Messengers            20:00 - 22:00 uur 

 
Zaterdag 3 februari 

Oud papier Goudenregenstraat    08.30 - 12.00 uur 
 
Zondag 4 februari 

Dienst              10.00 uur 
Cantatedienst           17.00 uur 

Provider/tienerclub         19:00 - 20:30 uur 
   

mailto:redactie@ambachtoost.nl

