
Orde van dienst 
27 oktober 2019
in de Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost
doop van Kaan Alpagül

Voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
Organist          : Guus Korpershoek

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 
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Wij zingen staande ‘Zoek de stilte en vind ruimte’
tekst Sytze de Vries; melodie LEWIS FOLK MELODY

2.
Stilte vraagt om ons vertrouwen,
koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimt in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.

3.
Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaar verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimte voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!

(hierna gaan we zitten)

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
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Wij zingen ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ (Psalm) 84

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

Gloria  ‘Wij moeten God zingen’  713
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2.
Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5.
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja. 

DIENST VAN HET WOORD
  
Gebed van de zondag

Voor de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 58 : 3-9a

Wij zingen ‘Loof overal, loof al wat adem heeft’    867

Schriftlezing: Lucas 18 : 9-17
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Wij zingen ‘O grote God, o goede Heer’

3.
Leer mij belijden openbaar
te zijn een arme tollenaar,
niet roemende voor uw gericht,
dat ik veel goeds heb uitgericht,
opdat ik niet in zulk een waan
moet ongeholpen van U gaan.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen ‘Het koninkrijk is voor een kind’   782

2.
De mensen willen macht en eer en voeren strijd
en vroeg of laat ontdekken zij: 't is ijdelheid;
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.
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3.
Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan;
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

DIENST VAN DE DOOP

Bij het binnendragen van de dopeling 
(samen met de kinderen van de kindernevendienst)
zingen wij 'Verbonden met vader en moeder'

2.
Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God, die je kent, van je houdt.
Refrein:

3.
Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.
Refrein:

4.
Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou.
Refrein:

Het noemen van de naam (de doopouders gaan staan)

Voorganger:
Renée en Ayhan Alpagül

 Hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden,
    en welke naam zal het dragen van nu aan voor altijd?

De ouders noemen de naam

Voorganger:
Moge deze naam geschreven staan in het boek des levens, vast gegrift in de 
palm van Gods hand!

Over de doop 
de ouders komen met de dopelingen bij het doopvont
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Gebed bij het doopvont

Voorganger:
Renée Alpagül-Geijs

 jij die staat in het midden van de gemeente, 
      met wie je je geloof zult belijden,
 verlang je dat je zoon gedoopt zal worden
 in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?
 En:
 Beloof je je zoon in woord en daad voor te gaan
 op de weg die de Heer ons gewezen heeft
 en hem vertrouwd te maken
 met het heil van waaruit de gemeente leeft?

Antwoord: Ja, dat verlang en beloof ik!

Voorganger: 
Ayhan Alpagül
Respecteer jij deze keuze
en beloof jij Renée hierin bij te staan.

Antwoord: Ja, dat respecteer ik en beloof ik.

Doopbediening

Gedicht

Je bent al zo vertrouwd bij ons, 
maar je bent niet van ons. 
Je bent geen bezit. 
We hebben jou niet, maar je hebt ons om voor je te zorgen, 
je te leiden, je te beschermen en te troosten. 
We mogen voor je zorgen zo lang je ons nodig hebt, 
naar je kijken als je speelt en lacht 
en er voor je zijn als je boos bent en teleurgesteld. 
We zien je langzaam groeien naar wie je bent, 
want, je moet ons niet worden, je moet jezelf worden! 
En als je vraagt waar je vandaan komt 
dan zullen we je zeggen uit de wereld van de liefde. 
En we hopen dat ook jij die liefde zult uitdragen 
in het mens dat je gaat zijn. 
Dat je anderen zult bijstaan, 
dat je een lichtje kan zijn in de soms donkere wereld.
Lieve Kaan, we wensen je de nabijheid van de Allerhoogste en
bidden dat Hij je met zijn liefde wil omringen, 
hoe je leven ook lopen zal.
Zijn liefde laat je nooit los. 

Het aansteken van de doopkaars aan de Paaskaars

Voorganger:
Christus is het Licht van de wereld,
Hij is en leidt ons tot het volle licht.
(De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken)
Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem,
zodat wij door Hem verlicht worden.
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Kaan Alpagül
draag dit licht van de doop je hele leven lang.
Ik hoop dat je een licht zullen zijn in je wereld,
dat je je leven zullen leiden met bezieling,
en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen,
zoals Jezus dat deed.

Renée en Ayhan,
deze kaars is Kaan gegeven.
Jullie kunnen deze samen aansteken, 
elk jaar op zijn verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel hem dan het verhaal,
dat hij gedoopt zijn in Christus.

Verwelkoming  (allen gaan staan)

Voorganger: Gemeente wilt u Kaan Alpagül
in uw midden ontvangen
om samen met zijn ouders Renée en Ayhan
en zijn broer Issa
de weg van Christus te gaan?

Gemeente:
Ja, dat willen wij!
Welkom, Welkom in de kerk van Christus
waar dan ook, wereldwijd en in ons midden.

Geloofsbelijdenis 344
tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde 

Vanuit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met 
V.: Dat bidden wij in uw Naam
G.: heer hoor ons

Stil gebed
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‘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  Diaconie

2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Wij zingen ‘De laatsten worden de eersten’ 990

2.
O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

4.
Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

3.
Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

5.
Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6.
De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
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Zending 2x

en zegen 
G.: gezongen amen

***

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders alle goeds te wensen,
is er gelegenheid 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 Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.

Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas:   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

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de bea-
mer?
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 27 oktober
Cantatedienst 17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 28 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 29 oktober
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 16.00 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 30 oktober
Gemeenteavond 20.00 uur

Donderdag 31 oktober 
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 1 november
Oefenen kinderkerstzangavond 14.45 - 15.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 2 november
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 -12.00 uur
Info Kerk-TV 15.00 uur

Zondag 3 november
Dienst 10.00 uur

Gemeenteavond woensdag 30 oktober
Woensdagavond 30 oktober, 20 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 bespre-
king 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.
Het rapport staat op de website: www.ambachtoost.nl en ligt in de kerk.
Woensdagavond 30 oktober, 20.00 uur in de Bethelkerk.

Van harte uitgenodigd!
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Op dit moment kunnen gemeenteleden die niet (meer) in staat zijn om naar de kerk 
te gaan de dienst volgen via kerkradio. Maar als je alleen het geluid hoort mis je toch 
het beeld dat erbij hoort.
Binnenkort wordt er vanuit de Bethelkerk kerk-tv geïntroduceerd. 
Via kerkomroep.nl is het mogelijk om de dienst live met beeld te volgen. 
De diensten blijven ongeveer 3 maanden beschikbaar zodat u deze ook op een later 
tijdstip kunt bekijken, ongeacht waar u bent. Dus zelfs als u op vakantie in het buiten-
land bent, kunt u een dienst volgen.

Om uitleg te geven hoe kerk-tv in zijn werk zal gaat en om al uw vragen te beant-
woorden nodigen wij u van harte uit op zaterdagmiddag 2 november om 15.00 
uur in de Bethelkerk. 
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.

KERSTMARKT 
13 december 2019
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt van 16.30 tot 20 uur.
Een gezellige markt met iets te eten en te drinken, erwtensoep, tosti’s en oliebollen!
De opbrengst krijgt weer een goede bestemming, dit keer heel dichtbij
‘SPARKLE’, dagopvang voor (jong)volwassenen met een beperking, Burg. Bordesplein 
Vlaardingen. Voor meer informatie: www.stichtingsparkle.nl.
Dus ruim je kast en zolder of berging weer eens op voor dit goede doel.
Met uw overtollige kerstspullen maakt u andere mensen weer blij.
Ook bezorgen we in samenwerking met C.W.O. weer kerstpost met bestemming 
VLAARDINGEN voor € 0,40.
En op de markt zelf!

DE INLEVERTIJDEN VOOR KERSTSPULLEN EN POST ZIJN:
Maandag 9 december 9-12 uur, dinsdag 10 december 14-16 uur, woensdag 11 de-
cember 19-20 uur, donderdag 12 december 13-16 uur en vrijdag 13 december 10-12 
uur.
Wilt U helpen met de markt of bloemstukjes maken of bakken bijvoorbeeld ijzer-
koekjes of kerstkoekjes? Of iets lekkers bij de koffie? 
Alles is welkom........... meld dit dan even bij Corrie Vellekoop 4347575 of Marianne 
de Wilt j.wilt1@chello.nl. 
We willen er met elkaar weer een fijne avond van maken...met een SUPER op-
brengst!!!
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KINDERKERSTZANGAVOND
Zaterdag 14 december
Hallo allemaal,
Net als voorgaande jaren organiseren we weer een KINDERKERSTZANGAVOND.
In de Bethelkerk op zaterdag 14 december, aanvang 17.00 uur. (N.B. tijd veranderd)
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.

We beginnen met oefenen op vrijdag 1 november 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!
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