
Orde van dienst voor de viering
van de startzondag

 waarin Annabell de Jong bevestigd wordt als ouderling kerkelijk werker
en waarin we Ed Saarloos bedanken als cantor.

15 september 2019
in de Bethelkerk – Vlaardingen
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorgangers   : Ds. Guus A.V. Fröberg
Annabell de Jong

Organist           : Guus Korpershoek
Cantorij o.l.v. Niec Saarloos

Bij de liturgische schikking
Een welkom van een veelkleurige gemeente aan Annabell.
We hopen dat de Bethelkerk als een thuis voor haar zal zijn en dat zij, net als David, 
een herder van de gemeente zal zijn.
Rood is de kleur bij bevestiging van ambtsdragers.

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 met de cantorij ‘Daglicht gaat stralen’ 
tekst Sytze de Vries; oude Gaelic melodie  BUNESSAN
Allen 1 en 3 ; cantorij 2

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)

Wij zingen met de cantorij
‘Geef vrede door van hand tot hand’ 1014
Cantorij 1 en 2 ; allen 3,4,5
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2.
Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3.
Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4.
De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5.
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

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 met cantorij ‘Aan U, Vader alle glorie’
tekst Sytze de Vries; Melodie John Goss PRAISE MY SOUL

Allen 1 en 3 ; cantorij 2

2.
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3.
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.
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DIENST VAN HET WOORD
  
Gebed van de zondag

Voor de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Samuël 17

Inleiding en lezing vers 31-58

Wij zingen met de cantorij  ‘Nada te turbe’  900
vertaling: Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God zoekt, zal niets ontbreken.
Niets zal je deren, niets je benauwen. God vervult alles.

We zingen het 3 maal

Schriftlezing: Lucas 14 : 7-11

Wij zingen ‘De eersten zijn de laatsten’ 991

2.
God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

4.
Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.
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6.
Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

3.
Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

5.
Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

7.
Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

8.
De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kiest dan de goede plaatsen
en geeft uw hart aan God.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen met de cantorij  
‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’   612  
Cantorij 2 en  4 ; allen 1, 3 en 5 

2.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3.
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Orde van dienst 
voor de bevestiging van Annabell de Jong

tot ouderling-kerkelijk werker

Inleiding
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Uitleg

Een persoonlijk woord 

Belofte en bevestiging
V. Annabell de Jong nu je dienst in de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, in 
wijkgemeente Ambacht-Oost in het bijzonder gaat beginnen laat aan allen horen dat 
je in geloof je dienst aanvaardt.

De kerkelijk werker staat voor de knielbank

Annabell de Jong, beloof je in je bediening in naam van de Protestantse Gemeente te 
Vlaardingen in de wijkgemeente Ambacht-Oost je arbeid te verrichten met inzet van 
al je gaven?

Beloof je je dienst trouw te vervullen, met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?

Beloof je voorgoed geheim te houden al wat je je wordt toevertrouwd? 

Wat is daarop je antwoord?

Kerkelijk werker : Ja, met Gods hulp, dat beloof ik!

Handoplegging (De kerkelijk werker knielt)

Gebed

Zegen

Belofte van de gemeente

V. Gemeente van Christus, gemeente van Vlaardingen,
belooft u, Annabell de Jong te omringen met uw meeleven 
en haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst 
aan de Heer en zijn rijk
en haar keer op keer te dragen in uw gebed.

G. Ja, dat beloven wij!

Wij zingen ‘Vlammen zijn er vele’ 970
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2.
Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

4.
Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

3.
Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

5.
Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met 
V.: Dat bidden wij in uw Naam
G.: 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  Bouw de kerk in Syrië weer op.

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar 
ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen 
zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en 
volledige dorpen en steden liggen in puin. 

Veel kerken en scholen zijn verwoest. 

Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en 
beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun 
kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of 
de wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer
leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) 
hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een 
eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. 

7



Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië.
Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!   

2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Wij zingen met de cantorij staande:  ‘Samen op de aarde’ 904

Allen 1, 2, 4, 5 en 7 ; cantorij 3 en 6

2.
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

4.
om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.
3.
't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

5.
Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

6.
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen.
voor een oud gemis;

7.
kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald

Zending 

Zegen

G.: gezongen amen

We gaan weer zitten

Bedanken van Ed Saarloos

namens de cantorij

namens de wijkgemeente
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***

Na de dienst is er gelegenheid om 
Annabell de Jong alle goeds te wensen, 

Ed Saarloos te bedanken 
en

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 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 15 september
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 16 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 17 september
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Clubs: meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.00 uur

Woensdag 18 september
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 19 september 
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
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Vrijdag 20 september
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 22 september
Oecumenische viering 
in de H. Lucaskerk 09.30 uur

22 september 
Oecumenische viering in het kader van de vredesweek
In de Lucaskerk, Hoogstraat 26, 
Aanvangstijd dienst : 9.30 uur

Voorgangers pastor Henri Egging en ds. Guus A. V. Fröberg
Medewerking van de cantorij van de Bethelkerk o.l.v. Niec Saarloos.
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