
Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 30 september 2018 

Bethel bijzonder dienst

Voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
Orgel : Guus Korpershoek
Kaya
het team van de Bethelbijzonderdiensten:
Martine Dortland, Loes van Hutten, Rianne van Dorp
Carry van der Linden en Marchienus Siegers

De kaarsen worden aangestoken, terwijl in de consistorie het 
consistoriegebed wordt gebeden

Welkom



Wij zingen ‘Gezegend die de wereld schept’  984 

2.
Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

3.
Gezegend die een woonplaats maakt,
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.

4.
Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5.
Gezegend zijt Gij om Uw Woord,
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

6.
Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.

Steun in de rug:

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.

Kaya ‘Heel andere wereld’ - de Dijk, H. v/d Lubbe

Deze wereld met al zijn pijn en
leed en gelazer, zijn vuil en verdriet
Deze wereld die je voelt schrijnen
Deze wereld is mijn wereld niet



Refrein
Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd
Ik heb een heel andere wereld
Duizend keer mooier
Waar de mensen proberen
Om het niet te verklooien
Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd
Deze wereld van douwen en grauwen
van snauwen en klauwen, van angst op krediet
Deze wereld, misschien is het de jouwe
maar dit is mijn wereld niet

Refrein
Noem me dom of naïef
te onnozel te lief
of nog niet van illusies beroofd
Ik heb een heel andere wereld
een heel andere wereld in mijn hoofd.

Refrein

Gebed 

Kaya ‘De Storm’   BLØF

Overal waar je kijkt
komt er geen eind
aan het donker
overal waar je loopt
zakken je voeten
steeds dieper
en dieper weg
in de grond

alles verandert een keer
niemand blijft altijd dezelfde
alles wat hier nu gebeurt
drijft vroeg of later
steeds verder
en verder weg
naar de zee

geef, geef de moed niet op
al stijgt het water snel en
geef, geef de moed niet op
Al lijkt de nacht zo lang

overal om je heen
komt er geen eind
aan het donker
alles raakt kwijt in de storm
maar wie alles verliest
vind zichzelf op een dag
weer terug
als een mens



geef, geef de moed niet op
al stijgt het water snel
en onverwacht
Al lijkt de nacht zo lang
geef niet op
geef, geef de moed niet op

de storm gaat ooit eens liggen
dit is wat je maakt
tot wie je bent
geef niet op
geef niet op
geef niet op
de storm gaat ooit eens liggen

de regen slaat
tegen de ruiten
en van binnen stormt
het net zo hard als buiten

maar geef, geef de moed niet op
al stijgt het water snel
en onverwacht
al lijkt de nacht zo lang
geef niet op

geef, geef de moed niet op
de storm gaat ooit eens liggen
dit is wat je maakt,
tot wie je bent,
geef niet op,
geef niet op,
geef niet op,
de storm gaat ooit eens liggen

geef nooit op

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Het woord wordt gelezen: Psalm 24
in de bewerking van Huub Oosterhuis

Van wie is de aarde? Van God.
van Ik-zal zijn-die-Ik-ben
is de aarde in volle omvang.

Van Hem zijn haar diepten en toekomst.
Hij heeft haar gebouwd op de zeeën,
aan stromen duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen
wie staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.
Mensen met harten onverdeeld



afgekeerden van schijn en leugen
mensen onkreukbaar, met licht geladen.

Die doen het goede wat moet gedaan –
dat slag dat vraagt en vecht om Hem
dat Hem wil zien met eigen ogen.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Doe wijd open, eeuwige deuren:
hier komt de Eeuwige, de lichtende.

Wie is de Eeuwige, de lichtende?
Het is Hij, die vecht voor gerechtigheid,
het is de god van de armen, de sterke

Poorten, heft uw hoofden omhoog,
hier komt Hij, de god van de armen,
de sterke, de Eeuwige, de lichtende.

Wij zingen ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 981

2.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

3.
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5.
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Meditatie

Kaya ‘Het roer moet om’  Stef Bos

De wind steekt op
De zeilen hoog
De koers verlegd



De ruimte om ons heen
Wordt kleiner
Wij zijn gevangen
In onszelf
Ramen open
Voor ons denken
Deuren open
Voor elkaar
Weg met alle vooroordelen
Weg met alle oorlogstaal

Het roer moet om
Het roer moet om
Het onbenoembare benoemen
Het onverklaarbare verklaren
En altijd blijven zoeken
Voorbij de grens
Van wat wij denken
Voorbij de grens
Van wie wij zijn
Voorbij onszelf
En wat we kennen
Een and’re wereld
Een nieuwe tijd

Het roer moet om
Het roer moet om
Het onverlangbare verlangen
Het onverzoenbare verzoenen
Het onbereikbare bereiken
En altijd blijven zoeken
Voorbij de grens
Van wat wij denken
Voorbij de grens
Van wie wij zijn
Voorbij onszelf
En wat we kennen
Een and’re wereld
Een nieuwe tijd
Tijd voor ruimte
Tijd voor schoonheid
Tijd voor toekomst
Tijd voor nu
Tijd voor dromen
Tijd voor samen
Tijd voor alles anders zien

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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.

Op weg naar de groene Bethelkerk

 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor:

1e Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

Tijdens de collecte : Kaya ‘Als de liefde maar blijft winnen’

Zolang de oostenwind blijft waaien
Zullen de bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
Zal de molen blijven draaien
Zolang de zon maar blijft schijnen
Komen bloemen uit de knop
En als de kippen blijven leggen
Komen der kuikens uit de dop

Zolang het vuur zal blijven branden   
Schieten vonken naar de sterren
 Zolang de zee rolt op de stranden
En het werk kom uit de handen
Zolang de kinder blijven zingen  
En alles gaat zoals het moet
En als de liefde maar blijft winnen
Komt het allemaal wel goed



Zolang de lente maar blijft komen
En dan de zomer en dan de herfst
En als de winter maar blijft dromen
Van nieuwe bladeren aan de bomen
Zolang de maan gewoon blijft zorgen
Voor zilv’ren licht en eb en vloed
En als de liefde maar blijft winnen
Komt het  allemaal wel goed

Wij zingen staande ‘De steppe zal bloeien’  (608)

 

2.
De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.



Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

3.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Zending en zegen

Kaya ‘Waiting on the world to change’ - John Mayer

Me and all my friends, we're all misunderstood.
They say we stand for nothing, and theres no way we ever could.
Now we see everything thats going wrong with the world and those who lead it
We just feel like we don't have the means to rise above and beat it.

Refrein
So we keep waiting, waiting on the world to change.
We keep on waiting, waiting on the world to change.
It's hard to beat the system, when you're standing at a distance,
So we keep waiting, waiting on the world to change.

Now if we  had  the power  to bring our neighbors home from war
They would have never missed a Christmas, no more ribbons on their door.
And when you trust your television, What you get is what you got
Cause when they own the information, oh, They can bend it all they want

Refrein
That's why we're waiting, waiting on the world to change
We keep on waiting, waiting on the world to change
It's not that we don't care, we just know that the fight ain't fair
So we keep on waiting, waiting on the world to change

Refrein
And we're still waiting waiting on the world to change
We keep on waiting, waiting on the world to change
One day our generation, is gonna rule the population
So we keep on waiting, waiting on the world to change
Now we keep on waiting, waiting on the world to change
We keep on waiting, waiting on the world to change.
Waiting on the world to change (x4)



Extra collecte bij de uitgang
Vandaag is er een extra collecte bij de uitgang voor de najaars- campagne van Kerk in
Actie: Versterk de kerken in het Midden-Oosten.
Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven 
jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van de kerkleden is 
gevlucht voor oorlog en geweld. Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen 
trouw samenkomen om te bidden. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te 
overleven. Hun huizen liggen veelal in puin, er is nauwelijks onderwijs,  onvoldoende 
werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk 
zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en 
onderwijs. Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben onze steun hard nodig. 
Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Deze kerken, in het 
gebied waar het christendom ooit begon, hebben ons gebed en onze steun hard nodig.
Helpt u ook mee?

***
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 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:
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 30 september
Taizégebed 19.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 1 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 2 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 3 oktober
Bijbelkring 10.30 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl
mailto:redactie@ambachtoost.nl
http://www.ambachtoost.nl/


Donderdag 4 oktober
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 5 oktober
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 6 oktober
Oud papier Goudenregenstraat
Locatie: Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 7 oktober
Dienst 10.00 uur

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 7 oktober a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om macaroni in te leveren.
U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het weekend opge-
haald.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

KOFFIEOCHTENDEN
woensdagochtend 10 oktober
Op de koffie bij de dominee.
Tot het einde van het jaar 2018 zijn er weer koffieochtenden gepland.
De Bethelkerk is dan open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Dit is steeds op een woensdagochtend van 10-12 uur.
In de glazen zaal.
De volgende datum is: 14 november.

De koffie met een koekje staat klaar. Iedereen is van harte welkom.

DOPPENINZAMELINGSACTIE
Doorstart

Even leek het er op dat het inzamelen van doppen moest 
stoppen. Maar we kunnen een doorstart maken.
We gaan doppen inzamelen voor ChildsLife.

ChildsLife werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind recht
heeft op onderdak, eten, onderwijs en zorg. Dus ook kin-
deren die in armoede leven. ChildsLife biedt deze kinde-
ren kansen. De kans om sterk te worden. De kans om op 
te groeien tot wie ze willen zijn. ChildsLife geeft prakti-

sche hulp aan kinderen en de gemeenschap waarin zij leven.
Childslife doet dit al bijna 20 jaar overal in de wereld, samen met de lokale bevolking 
en lokale partnerorganisaties.

Voor 1 kilo doppen kunnen zij 1 warme maaltijd verstrekken aan een kind in armoede.
Een mooi doel om de doppen voor in te zamelen.


