
Orde van dienst voor de viering

van zondag 4 november 2018

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

               

voorganger : ds. Neely Kok 
orgel : 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 216: 1 en 2   

2.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.

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)

Wij zingen 216: 3  

3.
Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

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

2



Glorialied 274 

2.
Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.

3.
Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

DIENST VAN HET WOORD

Als gebed van de zondag Lied 324

2.
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
''redden wat verloren is'', dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
''Ik zal er zijn'', zonsopgang, nieuw verbond.
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3.
Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
    
Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Marcus 4: 26-34

Wij zingen 923 

2.
Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3.
Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen lied 716
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2.
Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft, 
zodat elk het leven heeft.

3.
Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar 
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Egypte
De veiligheidsdienst hield de 14-jarige Aser Mohamed uit Egypte 34 
dagen vast zonder contact met de buitenwereld. Uiteindelijk legde hij 
na marteling een ‘bekentenis’ af. Hij zit al bijna drie jaar vast.

China
Bota Kussaiyn en haar ouders komen uit de Chinese regio Xinjiang, maar ze wonen al 
enkele jaren in Kazachstan. Bota’s vader ging naar China voor een doktersbezoek en 
kwam niet meer terug. Maanden later hoorde ze dat hij, net als veel andere Kazachen 
en Oeigoeren, naar een heropvoedingskamp was gestuurd. 

Het effect van brieven sturen
Clovis Razafimalala zette zich op vreedzame wijze in tegen illegale houtkap op Madagas-
kar en bracht daardoor zijn leven in gevaar. ‘Ik weet niet hoeveel brieven ik heb gehad, 
maar het zijn er zeker duizenden,’ zei hij. Het is ongelooflijk ontroerend en het geeft me 
echt moed. De campagne van Amnesty maakte een enorm verschil voor mij, want mijn 
verhaal kreeg daardoor wereldwijde aandacht.’  
‘Ik ontving via mijn familie solidariteitsbrieven van Amnesty. Daardoor hielden ik en mijn 
familie moed (…) In 2018 werd ik vrijgelaten. Niet omdat de regering van gedachten ver-
anderde, maar omdat mensen de vrijlating eisten van gevangen activisten, journalisten en
bloggers.’ Deze Ethiopische journalist werd in 2012 tot 18 jaar gevangenisstraf veroor-
deeld omdat hij in een column kritiek leverde op de regering. 

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

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.
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Mededelingen 
Inzameling van de gaven voor:

1e  Kerk in actie

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk 
en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk 
in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang 
brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie 
ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en 
landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse 
bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.
COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en 
catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen 
religie van inheemse bevolkingsgroepen.
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en 
verbonden aan COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt 
onder meer lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo kan ze haar 
steentje bijdragen aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen, zodat 
mensen erkend worden, ook al leven ze anders. 
Als schakel tussen Brazilië en kerken in Nederland, kan Nienke hiermee de stem van 
de inheemse bevolking ook in Nederland laten horen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma 
bij COMIN en andere zendingsprojecten.
Helpt u mee?

2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

We zingen staande 704 
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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 

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

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. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 5 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 6 november
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur
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Woensdag 7 november
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 8 november
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
vorming en toerusting in de PGV
Locatie: Rehobothkerk 20.00 uur

Vrijdag 9 november
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 10 november
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 11 november
Dienst 10.00 uur

‘Geloven met hoofd, hart en handen’

‘Kyrie en Gloria’
We leven in een bezeten wereld en midden in die 
wereld klinkt het gebed om Gods onterming en het 
zingen van de lof aan God. En dat wringt. Hier botsen 
de bezeten wereld en het voedende, bevrijdende en 
troostende Bijbelwoord. 
Omringd door deprimerende krantenartkelen en 
genadeloze televisiebeelden, schreeuwen we het uit: 
‘Heer onterm  , Christus onterm  , Heer onterm uu!’ 
en houden we ondanks alles de lofzang gaande. 

Wanneer:     Donderdag 8 november, 20.00 uur
Locatie:         Rehoobothokerk
Leiding:         ds. Guus Fröberg en 
                       ds. Peterjan van der Wal

    Aanmelding: predikant@ambachotoost.nl 
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