
Orde van dienst voor de viering
van zondag 28 oktober 2018

in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel

De Schreeuw van Jeroen Henneman

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
cantorij o.l.v. : Ed Saarloos

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 214

2.
Heft op uw hart en uw gelaat
gelijk het licht dat opengaat,
weest als de engelen bereid,
wijdt God uw ganse levenstijd!

4.
En laat uw licht als hemellicht
schijnen voor ieders aangezicht,
zodat het ieder helder is
dat God uw licht, uw helper is.

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 214

5.
De hemel immers is nabij!
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij
en door de stralen van uw gloed
wordt alles wat er leeft gevoed.

8.
Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
looft God vandaag van uur tot uur!

(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.

2



Glorialied met cantorij ‘Zing volop Gods lof’
tekst Sytze  de Vries naar H.W. Baker ; melodie C. Hubert. H. Parry
Cantorij 1 ; allen 2, 3 en 4

2.
Zing volop Gods lof!
Gij, aarde in koor
stem in met het lied
dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade,
Gij schepping looft Hem
die u leerde zingen.
Geef liefde uw stem.

3.
Zing volop Gods lof!
Laat horen de klank
van snaren en fluit:
betoon Hem uw dank!
Met al wat geluid geeft
sla aan het akkoord,
van wat Hij gedaan heeft
en zing het dan voort.

4.
Zing volop Gods lof
want waardig is Hij,
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij,
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem,
aan zingen voor Hem.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 59 : 9-19
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Wij zingen (psalm) 121

Schriftlezing: Marcus 10 : 46-52

Wij zingen met de cantorij 182
Cantorij 1 en 2; allen 3 en 4

3.
‘Zoon van David, wilt Gij 
dat ik U mag zien? 
Alle kwalen heelt Gij, 
alle honger stilt Gij. 
Vraagt Gij mij: wat wilt gij? 
Heer, dat ik mag zien!’ 

4.
Blinde man, vertrouw nu
op wat Hij u zegt: 
uw geloof behoudt u, 
wie gelooft, aanschouwt nu! 
Blinde man, vertrouw nu, 
Hem op zijn weg.

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen met de cantorij 534
Cantorij 1 en 3 ; allen 2 en 4

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. 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL

Voorafgaande aan de gebeden zingt de cantorij de acclamatie 368j tussen de 
gebeden éénmaal voor

Gebeden: Dankgebed en voorbeden

Telkens na de gebeden zingen we: 368j
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Inzameling van de gaven voor:

1e KerkInActie Kerk zijn voor de samenleving

Door de economische crisis en het militaire conflict in het oostelijk deel van de Oekraïne 
hebben veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Gezinnen moeten
vaak rondkomen van minder dan € 50,- per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en 
door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de overheid.
Mensen hebben wel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ wil LEF (Lviv 
Education Foundation), partnerorganisatie van Kerk in Actie, kerken stimuleren om sociale
initiatieven te ontplooien in hun dorp of stad. 
LEF begeleidt hen daarbij door het aanbieden van cursussen. Gezamenlijk wordt er 
gekeken wat de noden zijn in de wijk en waar de kracht van de kerk ligt om er iets aan te 
doen. Kinderen en jongeren uit arme gezinnen worden vaak aan hun lot overgelaten. 
Kerken kunnen een verschil maken in hun omgeving door bijvoorbeeld activiteiten te 
organiseren voor en met jongeren. Zo leren zij inzien dat zij van waarde zijn en hun leven
positief kunnen beïnvloeden. 
Er is veel behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van organisatie, 
management en vrijwilligers. LEF wil 120 vrijwilligers van acht lokale kerken begeleiden 
om sociale initiatieven in hun stad op te zetten. 
Met de opbrengst van de collecte steun Kerk in Actie het werk van LEF in Oekraïne en 
andere werelddiaconale projecten.  
Helpt u mee?

2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

Wij zingen met de cantorij 647
Cantorij 1 en 3 ; allen 2 en 4

2.
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.

3.
Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.

4.
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
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Nodiging:

Avondmaalsgebed

V. De Heer is met u allen!
A.   Zijn vrede is met u!
V. Laten wij danken de Heer, onze God!
A.   Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging 
eindigend met de woorden:
‘met allen die ons zijn voorgegaan om de hoop te bewaren
tot het einde’:

Wij zingen 404e

Gedachtenis

Onze Vader 

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.

Vredegroet: 
V. De vrede van Christus met u allen!
A. Zijn vrede met u!
(We geven elkaar de vredegroet.)
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Wij zingen 408e

Delen van brood en wijn 

Tijdens het delen van brood en wijn zingt de cantorij ‘tafelgebed’

1. Gezegend zijt Gij, Heer onze Heer, gezegend de maaltijd op tafel.
Sterk ons naar lichaam en ziel om te kunnen doen 
wat ons is opgedragen.

2. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, gezegend de kring rond de tafel.
geef ons de ware aandacht voor elkaar, en voed ons met Uw brood.

3. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, gezegend het brood op de tafel,
leer ons te delen met elkaar, zodat niemand gebrek heeft.

4. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, gezegend de spijzen op tafel.
Leer ons te leven bij Uw Woord en te handelen naar Uw wil.

Dankgebed 

Wij zingen staande  767

2.
De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3.
Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!
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4.
Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

5.
Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiem ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6.
Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

7.
Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

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

Zending en zegen

Allen : AMEN
***

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

Mededelingen

Website Wijkgemeente 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: 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

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

Zondag 28 oktober
Cantatedienst 17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 29 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 30 oktober
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 31 oktober
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Gesprekskring Jonge Ouders 20.00 uur

Donderdag 1 november
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 2 november
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 3 november
Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 4 november
Dienst 10.00 uur
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