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Orde van dienst voor de viering 

van de Tweede zondag in de 40 dagentijd 

Reminiscere: Gedenk Uw barmhartigheid (Ps 25:6) 

17 maart 2019 

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. 
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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. 
 
Tijdens de verheerlijking op de berg slapen de leerlingen van 

Jezus. Ze moeten wakker worden om dit bijzondere moment mee 
te maken. 

Op de berg voltrekt zich een visioen.  
 
Uit het dal omhoog 

de berg op, de hemel nabij. 
In helder licht 

verbonden  
met verleden en heden, 
een nieuwe toekomst tegemoet. 

 
De stammen staan op een glanzend witte lap. De wolk als 

symbool van Gods aanwezigheid en verborgenheid ( gipskruid) 
omringt de berg. De drie witte bloemen staan voor de ontmoeting 
van Jezus met Mozes en Elia. 

 
 

 
 

 
 
De kaarsen worden aangestoken 

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst. 
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 
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Welkom  

 

Wij zingen lied 25: 1 en 2  
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2. Here, maak mij uwe wegen 
    door uw woord en Geest bekend; 
    leer mij, hoe die zijn gelegen 

    en waarheen Ge uw treden wendt; 
    leid mij in uw rechte leer, 

    laat mij trouw uw wet betrachten, 
    want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
    ''k blijf U al den dag verwachten. 

 

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 

V.:   Wie woont in de hoede van de Allerhoogste God 
g.:   overnacht in de schaduw van de Almachtige 
V.:   Bij nacht en ontij hebben wij niets te vrezen 

g.:  Want Gij zijt een schild, een muur om ons heen 
 

Groet: 

V.:  De Heer zij met u 

g.:  ook met u zij de Heer 
 

Wij zingen lied 25: 3  
 
3. Denk aan ‘t vaderlijk meedogen, 

    Heer, waarop ik biddend pleit: 
    milde handen, vriendelijke ogen 

    zijn bij U van eeuwigheid. 
    Denk toch aan de zonde niet 

    van mijn onbedachte jaren! 
    Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
    wil mij in uw goedheid sparen. 

(hierna gaan we zitten) 
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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 
 

Waar gaat het deze zondag over 
 
Gebed van de zondag 

 
Met de kinderen ‘Wakker worden..’ 

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Schriftlezing : Mattheüs 17: 1-9 
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Wij zingen lied 544: 1 en 3  

 
3. De duisternis te boven 
    al staat de nacht rondom, 

    zijn allen die geloven 
    dat Jezus is de zon. 
    Zij kiemen uit zijn graf, 

    zij bloeien uit zijn wonden, 
    zij worden uitgezonden 

    de nacht uit in de dag. 
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Uitleg en verkondiging 
 

 

Wij zingen lied 543: 1, 2 en 3  
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2. Uw marteling, uw lijden, 
    in aller wereldnood, 
    uw kruisgang door de tijden, 

    uw dagelijkse dood, 
    het straalt voor onze ogen, 

    het glanst uit alle pijn, 
    aan haat en hoon onttogen, 
    blijft Gij onze glorie zijn. 

 
3. Gij zijt in glans verschenen, 

    verschenen voor altijd. 
    Gij wilt uw kruis ons lenen, 
    als licht van eeuwigheid. 

    Geen ondergang kan dreigen, 
    of heerlijk rijst uw beeld, 

    en doet ons mee ontstijgen 
    in glans die alles heelt.

 

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. 
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Mededelingen  
 

Inzameling van de gaven voor: 

1e  Kerk in Actie 

Verlaat de gevangenis….. En dan? 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw 

leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-

gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen 

werk en geen sociaal netwerk. 

Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie, 

biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de 

samenleving. 

In één van de elf Exodushuizen worden ex-gedetineerden via een 

woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te 

bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers -veelal afkomstig uit 

kerkelijke gemeenten- werken in de Exodushuizen, bezoeken 

gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een 

bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij 

daarmee 4.000 gevangenen en ex-gevangenen en hun 

familieleden. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk 

van Exodus en andere diaconale projecten. Helpt u mee? 

 

2e Wijkkas 
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We zingen staande slotlied 213: 1 en 2  

 

2. Laat als milde morgendauw 

    uw genade tot ons komen 
    en de dorstige landouw 

    van ons leven overstromen, 
    ja, verkwik ons door uw troost 
    onverpoosd. 

 

Zending  

V: In ons hart en in ons huis 
G: DE ZEGEN VAN GOD 

V: In ons komen en in ons gaan 
G: DE VREDE VAN GOD 

V: In ons leven, op onze zoektocht 
G: DE LIEFDE VAN GOD 
V: Bij het einde, nieuw begin 

G: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN EN      
THUIS TE BRENGEN  
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Zegen

***  
Na de dienst is er gelegenheid  

om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken 
 
 

 
 

ACTIVITEITENOVERZICHT 
 

Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl 

 

 

Zondag 17 maart 
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur 

Maandag 18 maart 
Klussen rond en in de kerk    09.00 - 12:00 uur 
Dinsdag 19  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 20 maart 

Avondgebed          19.30 uur 
Donderdag 21 maart 

Clubs: meisjes 8-10 jaar     19.00 - 20.00 uur 
Glorious Touch         20.00 - 22.00 uur 
Vrijdag 22 maart 

Messengers          20.00 - 22.00 uur 
Zondag 24 maart 

Dienst            10.00 uur 
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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:  

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.  

  

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 

 
Boekenmarkt en weggeefwinkel: 

Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag 

van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg, 

 

Avondgebeden veertigdagentijd 2019 
 
Woensdag 20 maart 
 

Dit avondgebed:  
De Vijgenboom 
De vijgenboom was door zijn brede  

bladeren zeer geliefd om zijn schaduw,  
maar natuurlijk ook om zijn vruchten.  

Een boom, waaronder het goed  
toeven is… 
 

Medewerkenden: 
 

Wanda Werner 
Rob van Herwaarden: zang 
Guus Korpershoek: orgel en piano 

 
Aanvangstijd 19.30 uur 
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