
Orde van dienst voor de viering

van zondag 13 oktober 2019

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

      

              
voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten
orgel : Hans Treurniet

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 

1



Wij zingen staande lied 72 vers 1, 4 en 6

4.
Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

6.
Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

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

(hierna gaan we zitten)
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Inleiding op de dienst

Wij zingen Lied 942

2.
Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3.
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Kyriëgebed:

Telkens als de voorganger zegt ‘daarom bidden wij’, zingen wij Lied 301h

Glorialied: Lied 117a
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2.
Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 35: 1-10

Wij zingen Lied 608
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2.
De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der
aarde een voor een, 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 be-
dolven 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.

Schriftlezing : Matteüs 6: 25-34a

Wij zingen lied ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God’:
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Uitleg en verkondiging 

Wij zingen Lied 601
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2.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

Telkens als de voorganger zegt ‘hoor de stem van ons hart, God’, zingen wij Lied 458a

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

Na afloop van de dienst staat 
bij de uitgang van de kerk 
de bloemenpot
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We zingen staande Lied 362 vers 1 en 3

3.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Zending 

Zegen

*** 
Na de dienst is er gelegenheid 

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

MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.

Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.

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. 
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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 13 oktober
Club tieners 12-16 jaar 19.00 – 20.30 uur

Maandag 14 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 15 oktober
Ouderensoos 14.30 – 16.00 uur
Club: meisjes 10-12 jaar en
         jongens 8-12 jaar 19.00 – 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 16 oktober
koffie met de dominee 10.30 – 12.00 uur

Donderdag 17 oktober
Clubs: meisjes 6-10 jaar en
          jongens 6-8 jaar 19.00 – 20.00 uur
Lezing Tomás Halik 20.00 uur

Vrijdag 18 oktober
Messengers 20.00 – 22.00 uur

Zondag 20 oktober
Dienst 10.00 uur

KINDERKERSTZANGAVOND 

Hallo allemaal,
Net als voorgaande jaren organiseren 
we weer een KINDERKERSTZANGAVOND.
In de Bethelkerk op zaterdag 
14 december, aanvang 18.30 uur.

Kinderen vanaf 6 jaar van harte welkom.
(voor broertje/zusje en heel enthousiaste jongere kinderen in overleg!)
Dit jaar wordt het koor geleid door juf Roosje Slooter.
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We beginnen met oefenen op vrijdag 1 november 
van 14.45-15.30 uur.
Voor iets te drinken wordt gezorgd....

Vind je het leuk om (weer) mee te doen?
Geef je op bij Marianne de Wilt, j.wilt1@chello.nl
of Corrie Vellekoop tel.4347575.

Tot ziens 1 november!

De spiritualiteit van Tomás Halik

Tomás Halík is een belangrijk, spraakmakende theoloog van deze tijd. Hij is 
hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag. 
In Nederland brak hij door met het boek ‘Geduld met God’, gevolgd door boeken als 
‘De nacht van de biechtvader’ , ‘Ik wil dat jij bent’ en ’Raak de wonden aan’
Haliks boeken, bestaan uit artikelen die min of meer thematisch zijn geordend. 
Halik is in gesprek met Bijbelteksten, dat allereerst, maar daarnaast met klassieke en 
moderne theologen en filosofen.
Zijn beschouwingen hebben een grote spirituele diepgang die uitnodigt tot gesprek, 
tot reflectie. Halik leidt je in in de diepten van het christelijke spiritualiteit zonder 
definitieve antwoorden of laatste oordelen, maar met een opmerkelijke gevoeligheid 
voor de vragen van deze tijd.
Tomás Halik is een bruggenbouwer tussen geloof en scepsis, tussen christelijke 
zingeving en een atheïstische levensbeschouwing, tussen traditie en moderniteit.
Tijd om met elkaar en met zijn werk in gesprek te gaan.

De vier avonden worden gehouden op donderdagavond
17 oktober
21 november
16 januari
13 februari

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, 

 tel. 010-4348433
  e-mail: predikant@ambachtoost.nl

Gemeenteavond woensdag 30 oktober

Woensdagavond 30 oktober om 20.00 uur is er voor de wijkgemeente Ambacht-Oost 
een gemeenteavond over het rapport ‘EERSTE KRIJTSTREPEN voor de
Protestantse Gemeente te Vlaardingen van 2020 tot 2030’. 

Een rapport besproken en goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad en ter 
bespreking gegeven in de wijkgemeenten. Het rapport gaat over de toekomst van de 
Protestantse Gemeente te Vlaardingen en geeft daarvoor de eerste krijtstrepen, niet 
meer en niet minder.
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Het rapport staat op de website: www.ambachtoost.nl en zal in de kerk liggen.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te praten over dit rapport!

KOFFIEOCHTEND

woensdagochtend 16 oktober

De Bethelkerk is dan open om koffie te 
drinken en elkaar te ontmoeten.
U bent van harte welkom van 10.30-12 uur.

De koffie met een koekje staat klaar.

Iedereen is van harte welkom.
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