
Orde van dienst voor de viering

van zondag 11 maart 2018

Vierde zondag veertigdagentijd

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

              
voorganger :   ds. Ruben van Zwieten
orgel :   Guus Korpershoek

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Bij de liturgische schikking:

4e zondag Zorgen voor elkaar
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Maar daarbij is hij niet al-
leen. 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

Het teken van het brood                ik geef je te eten
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Licht breekt door
waar liefde gedeeld wordt.
Brood en vis,
voedsel om te leven.
Laten we delen 
van hetgeen we
ontvangen hebben.

De 2 bladen beelden delen uit. 
Het licht breekt door, we zien roze bloemen.

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Wij zingen lied 280: 1, 2 en 3

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

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.: Genade zij u en vrede van God onze Vader 

en van de Heer Jezus Christus
g.: Amen.

2



Wij zingen lied 280: 4 en 5

4.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

5.
Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

V.: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de geest van de 
messias Jezus de enigheid van de Here God:
Hoor Israël
JHWH is onze God
JHWH is één en enig
Gij zult JHWH uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht

g.: Amen.

Wij zingen lied 280: 6 en 7
6.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7.
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

(hierna gaan we zitten)

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

We zingen lied 315
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Inleiding op de Schriftlezing

Schriftlezing : 1 Samuel 17: 1–26

1 De Filistijnen verzamelden hun legers voor de strijd en zij legerden zich tussen 
Soko en Azeka.

2 Saul en het manvolk van Israël verzamelden zich en zij legerden zich in de Ei-
kenvallei en zij stelden zich op ten strijde tegenover de Filistijnen.

3 De Filistijnen stonden op het gebergte aan de ene kant en Israël stond op het 
gebergte aan de andere kant en het dal was tussen hen in.

4 Er trok een man, een kampvechter uit, uit het leger van de Filistijnen.  Goliath 
was zijn naam, uit Gat, zijn hoogte was zes ellen en een span.

5 Een bronzen helm was op zijn hoofd en een harnas van schubben had hij aan. 
Het gewicht van het harnas was vijfduizend sikkels brons.

6 Scheenplaten van brons had hij boven zijn voeten en een spies van brons tus-
sen zijn schouders.

7 Een schilddrager ging voor zijn aangezicht uit.
8 En hij stond en riep tot de rijen van Israël en zei tegen hen: Waarom trekken 

jullie uit? Om je op te stellen voor de strijd? Ben ik niet dé Filistijn [bij uitstek] 
en jullie:  dienstknechten van Saul? Kies je een man en laat die naar mij afda-
len.

9 Als hij met mij kan strijden en mij verslaat dan zullen wij jullie tot dienstknech-
ten zijn. Maar kan ik hem aan en versla ik hem, dan zullen jullie ons tot dienst-
knechten zijn  en ons dienen.

10 De Filistijn zei: Ik, ik hóón de rijen van Israël op deze dag. Geef mij een man, 
dat wij samen strijden.

11 Saul hoorde, en heel Israël, deze woorden van de Filistijn en ze schrokken en 
vreesden zeer.

12 David nu was de zoon van een man uit Betlehem in Juda zijn naam was Isai, hij 
had acht zonen. De man was in de dagen van Saul  te oud om op te komen met 
de mannen.
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13 De drie grote zonen van Isai gingen achter Saul de strijd in. De naam van zijn 
drie zonen die de strijd in gingen: Eliab, de eersteling. Zijn tweede: Abinadab, 
de derde: Sjama.

14 David, die was de kleinste; de drie groten gingen achter Saul.
15 David nu ging ook maar keerde telkens terug van Saul om herder te zijn over de

schapen van zijn vader in Betlehem.-
16 De Filistijn kwam naderbij  in de morgen en in de avond. Hij posteerde zich, 

veertig dagen lang.
17 Isaï zei tot David, zijn zoon: Neem toch voor je broers een efa van dit geroos-

terd koren mee en deze tien broden en ren daarmee het legerkamp in, naar je 
broers!

18 Deze tien plakken kaas moet je brengen naar de overste over duizend. Bezie of 
je broers in vrede zijn en neem van hen een teken mee!

19 Saul en heel het manvolk van Israël, zij zijn in de Eikenvallei, strijdend met de 
Filistijnen.

20 David stond op, vroeg in de ochtend,  liet de schapen over aan een bewaarder, 
laadde op en ging, zoals Isaï hem geboden had.
Hij kwam bij het wagenperk toen het leger uittrok in rijen en ze strijdkreten 
schalden.

21 Israël schaarde zich in rijen, de Filistijnen ook, rij tegenover rij.
22 22 David liet zijn spullen achter, onder de hand van een bewaarder van de spul-

len en rende naar de rijen. Toen hij aangekomen was vroeg hij zijn broers naar 
vrede.

23 Terwijl hij met hen sprak, zie, een kampvechter gaat op: Goliath dé Filistijn is 
zijn naam,  uit Gat, uit de rijen van de Filistijnen en hij sprak soortgelijke woor-
den. David hoorde.

24 Al het manvolk van Israël,- toen ze de man zagen, vluchtten ze weg van zijn 
aangezicht en werden ze zeer bevreesd.

25 Het manvolk van Israël zei: Hebben jullie deze man gezien die opgaat? Voor-
waar, om Israël te honen gaat hij op! Het zal geschieden: de man die hem ver-
slaat, hém zal de koning rijk maken met grote rijkdom! Zijn dochter zal hij hem 
geven en het huis van zijn vader zal hij vrij maken in Israël!

26 David zei tot de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die dé 
Filistijn, die daar, verslaat en de hoon doet wijken van Israël? Want wie is die 
Filistijn, die voorhuid, dat hij de rijen van de levende God hoont?

Wij zingen lied 803: 1 en 2
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2.
Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

Schriftlezing : 1 Samuel 17: 27–34 en 37–58

27 Het volk zei tot hem een soortgelijk woord als eerder: Zo zal men de man 
doen die hem verslaat!

28 Eliab, zijn grote broer, hoorde hem spreken tot de mannen en de toorn van 
Eliab ontstak tegen David. Hij zei: Waarom ben jij eigenlijk afgedaald? En, bij 
wie heb je die paar schapen in de woestijn achtergelaten? Ik, ik ken je over-
moed en het kwaad van je hart. Ja, om de strijd te zien ben je afgedaald.

29 David zei: Wat heb ik nu weer gedaan? Een woord was het, niet?
30 Hij draaide zich om, weg van hem, naar een ander toe en zei een soortgelijk 

woord.
31 Ze werden gehoord, de woorden die David gesproken had. Ze werden aan Saul 

bekend gemaakt en die liet hem halen.
32 David zei tegen Saul: Dat nooit een mens zijn hart verlieze om hem! 

Je knecht zal gáán en strijden met deze Filistijn.
33 Saul zei tegen David: Dat kun je niet naar deze Filistijn gaan en met hem strij-

den, want jíj bent een jongen en híj is van jongs af aan een krijgsman.
34 David zei tegen Saul: Het zal geschieden: de Filistijn, die voorhuid wordt als een

van hen, want gehoond heeft hij de rijen van de levende god.
35  
36  
37 David zei: JHWH zal mij redden uit de hand van deze Filistijn.

Saul zei tegen David: Ga, JHWH zij met jou!
38 Saul bekleedde David met zijn wapenrok: zette een bronzen helm op zijn hoofd 

en bekleedde hem met een harnas.
39 David gordde diens zwaard aan over zijn wapenrok heen en wilde gaan want dat

had hij nog niet beproefd. David zei tegen Saul: Hierin kan ik niet gaan want dat
had ik nog niet beproefd. David ontdeed zich ervan.
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40 Hij nam zijn stok in zijn hand, koos zich uit de beek vijf gladde stenen, en legde 
die in de herderstas die hij bij zich had in zijn slingertas; zijn slinger was in zijn 
hand. Zo naderde hij de Filistijn.

41 De Filistijn ging voort, al gaande naderde hij David, de man die het schild droeg 
voor zijn aangezicht.

42 Toen de Filistijn keek en David zag, verachtte hij hem want hij was een jongen, 
rossig, ook verder mooi om te zien.

43 De Filistijn zei tegen David: Ben ìk een hond, dat jíj naar me toekomt met stok-
ken? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden.

44 De Filistijn zei tegen David: Ga, op mij af, dan geef ik je vlees aan de vogels 
van de hemel en aan dieren van het veld!

45 David zei tegen de Filistijn: Jíj komt naar mij toe met zwaard, met speer en met
lans. Ik kom naar jou toe met de naam van JHWH de god van de rijen van Isra-
ël die je gehoond hebt.

46 Erkennen zullen ze, heel deze gemeente, dat niet met zwaard en met speer 
JHWH bevrijdt,

47 want aan JHWH komt de strijd toe en hij geeft jullie in onze hand.
48 En het geschiedde toen de Filistijn opstond en ging en naderde, David tegemoet,

dat David zich haastte en naar de rij rende de Filistijn tegemoet.
49 David stak zijn hand in de tas, nam daaruit een steen, slingerde en trof de Filis-

tijn in zijn voorhoofd; de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aange-
zicht ter aarde.

50 David was met de slinger en de steen sterker dan de Filistijn, hij trof de Filistijn 
en doodde hem; maar een zwaard was er niet in de hand van David.

51 David rende toe, stond over de Filistijn heen, nam diens zwaard, trok het uit zijn
schede, doodde hem en hieuw daarmee zijn hoofd af.
Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was sloegen ze op de vlucht.

52 Maar de mannen van Israël en Juda stonden op, hieven de strijdkreet aan en 
achtervolgden de Filistijnen tot waar je komt aan het dal en aan de poorten van 
Ekron. De gesneuvelden onder de Filistijnen vielen op de weg van Sjaärajim 
(Dubbelpoort) tot aan Gath en tot aan Ekron.

53 Toen de zonen van Israël terugkeerden van het ophitsen achter de Filistijnen 
aan, plunderden ze hun legerkampen.

54 Maar David nam het hoofd van de Filistijn en bracht het naar Jeruzalem.
55 Toen Saul David had zien uittrekken de Filistijn tegemoet zei hij tegen Abner, de

legeroverste: Van wie is die jongen een zoon, Abner?
Abner zei: Bij het leven van uw ziel, o koning, als ik het wist!

56 De koning zei: Vraag jíj van wie die onbekende knaap een zoon is!
57 Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn nam Abner hem mee 

en bracht hem voor het aangezicht van Saul, het hoofd van de Filistijn in zijn 
hand.

58 Tot hem zei Saul: Van wie ben jij een zoon, jongen? David zei: 
Zoon van uw knecht Isaï, de Bethlehemiet.

Wij zingen lied 803: 3 en 4

3. Uit Abraham geboren
    die zo gezworven heeft
    is, wie om God te horen
    gestorven is en leeft:
    het volk van de profeten,
    de stam van het verbond,
    het volk dat hier beneden
    de stem van God verstond.

4. Het is niet meer te tellen,
    dat volk dat na hem kwam,
    een herder van zovelen
    is vader Abraham.
    Van Jacob, edel strijder
    wiens naam is Israël
    van Mozes de bevrijder
    die sprak op hoog bevel,
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Uitleg en verkondiging 

Wij zingen lied 840: 1, 2 en 3

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.

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  Kerk in actie / veertigdagenproject
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Na afloop van de dienst staat bij de uitgang de bloemenpot.

We zingen staande lied 919



We zingen staande lied 919

  

Zending 

Zegen
** 

Na de dienst is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken

MEDEDELINGEN

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

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 12 maart 
klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 13 maart 
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

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Woensdag 14 maart 
Koffie drinken 10.00 – 12.00 uur
Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 15 maart 
Clubs :Meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Basiscatechese 19.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 16 maart 
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 18 maart
DienstBethel Bijzonder 10.00 uur
Taizedienst in de Lucaskerk 19.00 –  21.00 uur
Provider/tienerclub 19.00  - 20.30 uur


