
Orde van dienst voor de viering
van zondag 24 maart 2019

Derde zondag veertigdagentijd
in de Bethelkerk

Dienst van schrift en tafel

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.

Liturgische schikking: GEDULD
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.

De eigenaar van de vijgenboom heeft geduld: misschien zal de boom volgend jaar 
vrucht geven. De derde zondag heet Oculi ( mijn ogen): zien om naar een ander. De 
bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets betekenen voor anderen.

Grond onder je voeten
om te wortelen, te ontkiemen.
Geduldig zijn 
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om vrucht te dragen. 
Hoop op nieuw leven. 

De stammen staan in de vorm van een ovaal, als een oog.
We zien vijgentakken met knoppen, vruchten en gerbera’s. (de gerbera is een 
‘mantelzorgbloem’: door jou wordt alles mooier)

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

We zingen staande: 'Zie, wij gaan op naar Jeruzalem'  
tekst Sytze de Vries, melodie Willem Vogel  
refrein cantorij; couplet 1 cantorij ; refrein cantorij + allen
Allen: Couplet 2, 3 ; refrein na 2, 3.

3. In brood en wijn gedenken wij
hoe Hij uit dood en slavernij
ons heeft geleid. De weg is vrij.
Nog vraagt Hij: waakt en bidt met mij
de duisternis voorbij.

refrein

Bemoediging
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
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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 'Zie, wij gaan op naar Jeruzalem'  
Allen Couplet 4,5 ; refrein na 4,5.

4.
Hij die de uittocht heeft volbracht,
de doodszee trad in diepe nacht -
wij waken, bidden, wachten Hem.
De zon gaat op, dan klinkt zijn stem:
Hier is Jeruzalem.

refrein

5.
De stad die nu nog boven is,
verborgen in de duisternis, -
die komen zal in deze tijd,
een bruid, Gods liefde toegewijd,
een hemel wereldwijd.

refrein

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo zingen wij”

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

We zingen ‘De Geest heeft hem er toe gebracht’
Tekst Sytze de Vries; melodie Barry Rose JACOB’S WELL
Cantorij 1 en 3 ; allen 2, 4 en 5

2.
Om de verleiding van de macht 
geen kans te kunnen geven 
zocht Hij alleen de stille kracht 
van wat er staat geschreven. 

3.
Wie in Gods schaduw wonen wil 
mag bij Hem overnachten. 
Wie bij Hem schuilt, gerust en stil 
kan daar zijn redding wachten.
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4.
Hij, die zijn engelen beval 
te waken bij jouw wegen, 
Hij zal je gangen overal 
omringen met zijn zegen.

5.
Zullen wij veertig dagen lang 
zelf Jezus' weg betreden, 
en wordt met vasten en gezang 
zijn strijd dan meegestreden? 

 
6.
Het is aan ons om in zijn spoor 
de uittocht te voldragen. 
Dan breekt het licht van Pasen door, 
voorbij aan alle vragen.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Leviticus 19 : 23-25

Wij zingen 25A
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2.
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levensloop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Schriftlezing: Lucas 13 : 1-9

Wij zingen ‘Ik zal U verhogen’
1e keer cantorij, 2e keer allen

Uitleg en verkondiging : ‘geduld’

Wij zingen 540
Melodie A vrouwen, Melodie B mannen
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3. Melodie A+B
en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.

4. Melodie A:
Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaän
en Isrel heeft gezworven
vier maal tien jaren lang;

5. Melodie B:
Elia heeft gelopen
tot hij bij Horeb kwam,
Elia heeft gelopen
vier maal tien dagen lang;

6. Melodie A+B:
en Mozes en Elia
zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel
de Geest genesteld is.

7. Melodie A:
Maar Jezus is beneden,
een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden
verzocht in de woestijn,

8. Melodie B:
en hier heeft Hij geleden
de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden
vier maal tien dagen lang;

9. Melodie A+B:
en Hij heeft overwonnen,
haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen
omhoog in de woestijn,

10. Melodie A+B:
dan zullen wij U loven
vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven,
ons hart in vuur en vlam.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL

Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met het gezongen: 
(De cantorij zingt de 1e keer éénmaal voor, daarna steeds allen)
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Inzameling van de gaven voor:

1e Kerk in actie
Stop kinderarbeid in India.
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar 
een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als
dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door 
armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt 
Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.
We lichten jaarlijks  5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, 
bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 
werkende kinderen (terug) naar school.
Geef in de collecte, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin 
kunnen maken op school!

2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Wij zingen 229
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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:
‘Daarom is het uw Naam die wij hoog houden, danken en zegenen:’

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 de rondgang zingt de cantorij: 
‘Neemt en eet met elkaar’
tekst Henk Jongerius, melodie trad. Engels

Neemt en eet met elkaar,
leeft van het oer-gebaar,
deelt tezamen brood en wijn,
heelt de onmacht en de pijn.

Neemt en drinkt met elkaar,
wordt als een bedelaar,
levend met een open hand
die geluk om niet ontvangt.

Komt, vernieuwt het verbond,
stemt in met hart en mond,
dankt de God die leven doet,
ons tot liefde samen roept.

Dankgebed 

Wij zingen staande 538
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2.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

(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.
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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 24 maart
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Dinsdag 26 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 27 maart
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Donderdag 28 maart
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 29 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 31 maart
Dienst 10.00 uur

Taizéviering
Zondag 31 maart  H. Lucaskerk

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. 
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

11

mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl
https://twitter.com/@BethelkerkVld
https://www.facebook.com/BethelkerkVld/
https://www.ambachtoost.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl


Voorafgaande aan de Taizégebeden wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer 
18.55 met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering zingen, 
instuderen.
Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, 
ervaringen te delen of wat na te praten.

Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
Tel.: 010 434 84 33
E-mail: predikant@ambachtoost.nl
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