
Orde van dienst voor de viering

van zondag 10 maart 2019

in de Bethelkerk

 

   
voorganger : Ds. Ruben van Zwieten
orgel  : Hans Treurniet

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

Uitleg bij de bloemschikking
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’
liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. 
We zien elke week een schikking met 8 stammetjes. Ze staan steeds in een andere 
vorm. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin.Op de achtste dag begint een 
nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel de opstandingsdag genoemd.

1e zondag 10 maart KIEZEN

Woestijn
Confronterend
Eenzaam
Kiezen tussen hebben en zijn

In de woestijn moet Jezus kiezen. Kiest hij voor de macht en rijkdom die de duivel 
hem voorhoudt of kiest hij voor wat God hem vraagt.
De 8 stammen staan in twee groepen. Aan een kant veel pracht en praal aan de ande-
re kant de schoonheid van eenvoud.
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De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Wij zingen staande lied 280: 1,2,3

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 houdt tot in eeuwigheid
G: en 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.

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 Je-
zus de enigheid van de Here God:
Hoor Israël
JHWH is onze God
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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

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)

Gebed om ontferming

Glorialied Lied 315
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Fragmenten Jozua 1
1)  En het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht van JHWH,
     dat JHWH tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei:
2)  Mozes, mijn knecht, is dood. Nu dan, sta op, trek over de Jordaan
     hier, jij en heel dit volk naar het land dat ik geef aan hen, aan de 
     zonen van Israël.
3)  Iedere plaats waarop jullie voetzool treden zal, geef ik jullie, zoals ik
     gesproken heb tot Mozes.
4)  Van de woestijn af en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de 
     rivier de Eufraat heel het land van de Hethieten tot aan de grote zee 
     waar de zon ondergaat zal jullie gebied zijn.
5)  Niemand zal voor je aangezicht standhouden, al de dagen van je 
     leven; Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met jou zijn. Ik zal je 
     niet begeven en je niet verlaten.
6)  Wees sterk en krachtig, want jij zult dit volk het land doen beërven
      waarvan ik hun vaderen heb gezworen om het hun te geven.
7) Alleen, wees sterk en krachtig om te bewaren en te doen heel de Tora,
     die Mozes mijn knecht je gebood. Wend je daarvan niet af naar rechts
     of naar links, opdat je zult slagen, overal waar je gaat.
8)  Het boek van deze Tora mag niet wijken uit jouw mond maar 
     overpeins het dag en nacht opdat je het bewaart om te doen naar al
     wat daarin geschreven is want dan zal je je wegen doen lukken, dan 
     zul jij slagen.
9)  Heb ik je niet geboden: Wees sterk en krachtig Wees niet benauwd,
     wees niet verschrikt, want JHWH je God is met je, overal waar jij 
     gaat. 
10) Toen gebood Jozua de leiders van het volk:
11) Trek midden door de legerplaats en gebied het volk:Bereid je
      proviand, want na drie dagen zullen jullie de Jordaan hier 
      overtrekken om er te komen en om te verwerven het land, dat 
     JHWH, opdat je het verwerft, aan jullie geeft. 
12) Tot de Rubenieten en de Gadieten en de halve stam van Manasse zei
      Jozua: (..)

15) (..) Mozes, de knecht van JHWH, heeft het aan jullie gegeven aan de
      overzijde van de Jordaan waar de zon opgaat. 
16) En zij antwoorden Jozua: Al wat jij ons geboden hebt, zullen wij doen 
      en overal waarheen jij ons zendt, zullen wij gaan;
17) Zoals wij in alles naar Mozes gehoord hebben, zo zullen wij naar jou 
      horen; alleen, moge JHWH, jouw God, met je zijn zoals hij met 
      Mozes geweest is. (..)

4



Wij zingen 803: 1 en 2

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: Fragmenten Jozua 3
1)  Jozua stond ’s morgens vroeg op. Ze braken op van Sittim  en kwamen bij de 

Jordaan, hij en alle zonen van Israël, en ze overnachtten daar voor ze overtrok-
ken.

2)  Het geschiedde na verloop van drie dagen: de leiders trokken midden
     door het kamp
3)  en geboden het volk: Zodra je de ark van het verbond van JHWH, 
     jullie god, ziet en de levitische priesters die hem dragen, breekt dan  
     op van je plaats en ga achter hem aan. 
4)  Alleen, laat er tussen u en hem een afstand zijn naar de maat van 
     tweeduizend el. Kom niet dichterbij om de weg te kennen die je gaan 
     moet, want langs die weg zijn jullie niet gisteren en eergisteren 
     voortgetrokken.
5)  En Jozua zei tot het volk: Heiligt je voor het wonder! Want morgen 
     zal JHWH in uw midden wonderen doen.
6)  En Jozua zei tot de priesters: Neem de ark van het verbond op en 
     trek over vóór het volk uit. Ze namen de ark van het verbond op en 
     gingen vóór het volk uit.
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7)  JHWH zei tot Jozua: Op deze dag zal ik beginnen je groot te maken in 
     de ogen van heel Israël zodat zij weten dat, zoals ik met Mozes ben 
     geweest, ik ook met jou zal zijn. Welnu, gebied de priesters die de 
     ark van het verbond dragen:
8)  Als jullie komen aan de Jordaan, sta dan stil aan de Jordaan.
9)  Jozua zei tot de zonen van Israël: Nader hierheen en hoort de
     woorden van JHWH, uw god. (..)
11) Zie, de ark van het verbond van de heer van de ganse aarde zal vóór 
      jullie uit over de Jordaan trekken.
12) Welnu, kies twaalf mannen uit de stammen van Israël één man uit 
      iedere stam.
13) Het zal geschieden zodra de voetzolen van de priesters, die de ark 
     dragen van JHWH, de heer van de ganse aarde, op het water van de 
     Jordaan rusten, dan zullen ze worden afgesneden, de wateren van de 
     Jordaan, de wateren die van boven afvloeien, en ze zullen stilstaan 
     als één dam.
14) En het geschiedde, terwijl het volk opbrak uit zijn tenten om de 
      Jordaan over te trekken en de priesters, de dragers van de ark van 
      het verbond, vóór het aangezicht van het volk uit waren en zodra de 
      dragers van de ark bij de Jordaan kwamen

15) en de voeten van de priesters, de dragers van de ark, zich doopten 
      aan de rand van de rivier - de Jordaan is namelijk vol langs al zijn 
      boorden alle dagen van de oogst – 
16) toen stonden ze stil, de wateren die van boven afvloeien, ze rezen op 
      als één dam, - zeer ver, bij Adam de stad die terzijde van de Zartan 
      ligt – (de wateren) die afvloeien naar de zee van de steppe, de 
      Zoutzee, eindigden, ze werden afgesneden. Maar het volk trok over 
      tegenover Jericho.
17) De priesters stonden stil, de dragers van de ark van het verbond van
      JHWH, onbewegelijk op de zandbedding midden in de Jordaan, en 
      heel Israël trok over op de zandbedding, totdat de natie in haar 
      geheel het overtrekken van de Jordaan beëindigd had.

Wij zingen 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,

Uitleg en verkondiging 
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Wij zingen  840

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)
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.

Mededelingen 
Inzameling van de gaven voor:
1e  Kerk in actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
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Na afloop van de dienst vind u bij de uitgang de bloemenpot

We zingen staande lied 919
2.
Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, -
al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

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: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost 
steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.    

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 010 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 10 maart
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 11 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 12  maart
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 13 maart
Koffieochtend 10.30 - 12.00 uur
Lunch 12.00 uur
Woensdagavond gebed 19.30 uur
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Donderdag 14 maart
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 15 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 17 maart
Dienst 10.00 uur

KOFFIEOCHTEND 

Woensdagochtend  13 maart
De Bethelkerk is dan open om koffie te drinken
 en elkaar te ontmoeten. Dit is steeds op een 
woensdagochtend van 10.30 -12.00 uur. 
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

LUNCH
Voor het eerst is er aansluitend een lunch.
Deze is om ongeveer 12.00 uur. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven. 
Dit kan bij Cobie Plantinga, cobieplantinga@ambachtoost.nl, 
tel.010-4347162.
Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen. 
Iedereen is van harte welkom.

Avondgebeden veertigdagentijd 2019

Woensdag 13 maart
Dit avondgebed : De 
Doornstruik 
Als de bomen vragen: ‘Wie 
wil over ons heersen?’ 
Blijkt dat alleen de kale 
doornstruik dat wil. Hij 
belooft schaduw, terwijl hij 
dat helemaal niet heeft. 
We lezen de fabel van 
Jotam. 

Medewerkenden:
Pastor Marja Griffioen
Met muzikale medewerking: Orgelspel van Guus Korpershoek

Aanvangstijd: 19.30 uur
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