
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 29 september 2019
in de Bethelkerk

De verbintenis van Peter Jan Kik
tot jeugdwerker

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
Peter Jan Kik

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 

We gaan staan
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Wij zingen ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 280

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

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 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 280

5.
Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.
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7.
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

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

Glorialied ‘Dit huis, een herberg onderweg'
(melodie psalm 84; tekst A.F. Troost)

1.
Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden.
Dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

2.
Dit huis, waarin een gastheer is
 wiens zachte juk geen last meer is
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven.
Plaats tegen de neerslachtigheid
een pleister van barmhartigheid. 

3.
Dit huis, met liefde opgebouwd.
Dit gastenhuis voor jong en oud
ligt langs de weg als een oase.
Hier kan men putten nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 12: 1-8
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Wij zingen ‘Laudate omnes gentes’ 3 keer 117c
vertaling ‘Alle volken , loof de Heer!

Schriftlezing: Lucas 19 : 1-10

Lied ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ 837

3.
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen,
als onze hand Uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen.
Twijfel of hoogmoed, onverstand,
neem ons, Uw mensen, bij de hand,
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.

4.
Koning, Uw rijk is zo nabij,
open mijn ogen en oren,
onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind,
zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
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Uitleg en verkondiging: 

Wij zingen ‘Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak’
tekst Sytze de Vries ; KINGFOLD (Engels volkslied) bewerkt door 
R. Vaughan Williams

2.
Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
wie dorst heeft, neem van mij
het levend water dat ik schenk.
Dan gaat je dorst voorbij.
Ik ben gegaan, en ook ik dronk
toen van zijn overvloed.
En opgeleefd met hart en ziel
blijf ik door Hem gevoed.

3.
Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
Ik ben het stralend Licht.
Waar heel je wereld duister is
ben ik je vergezicht.
Ik keek Hem aan en zag in Hem
mijn zon, mijn goede ster.
Zolang Hij maar mijn pad verlicht
is morgen nooit te ver.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

De verbintenis van Peter Jan Kik
tot jeugdwerker van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Inleiding
Om gehoor te geven aan haar opdracht ten behoeve het jeugd- en jongerenwerk 
heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Peter Jan Kik tot 
jeugdwerker aangesteld.

Uitleg 

Een persoonlijk woord van Peter Jan Kik

5



Belofte en bevestiging
Peter Jan Kik nu je je dienst in de Protestantse Gemeente te Vlaardingen gaat 
beginnen laat aan allen horen dat je in geloof je dienst aanvaardt.

De kerkelijk werker staat voor de knielbank

• Peter Jan Kik beloof je in je bediening ten behoeve van het jeugd- en 
jongerenwerk in naam van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen er je 
arbeid verrichten onder de jeugd en allen die hier met jeugd en jongerenwerk 
bezig zijn 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, Peter Jan Kik?

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

Handoplegging (De kerkelijk werker knielt)

Zegen

Ds. Guus A.V. Fröberg namens de Protestantse Gemeente te Vlaardingen 

Belofte van de gemeente

Gemeente van Christus, gemeente van Vlaardingen,
belooft u, Peter Jan Kik te omringen met uw meeleven en hem bij te staan in onze 
gezamenlijke dienst aan de Heer  en zijn rijk
en hem keer op keer te dragen in uw gebed.

Gemeente: Ja, dat beloven wij!

Een woord van welkom door Cees Vermaat, 
voorzitter van de Raad voor het Jeugdwerk van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.

Wij zingen ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 416
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2.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

DIENST VAN DE GEBEDEN

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 Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande ‘Nu wij uiteengaan’ 423 

2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:

Refrein: Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3.
Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:

Refrein: Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zending en zegen

Allen : AMEN

***
Na de dienst is er gelegenheid Peter Jan Kik alle goeds te wensen 

en 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en koffie, thee of limonade te drinken.
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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 29 september
Cantatedienst 17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 30 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 1 oktober
Ouderensoos, Jofel a/d Plas 14.30-  16.00 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

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

Donderdag 3 oktober
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 4 oktober
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 5 oktober
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 -12.00 uur

Zondag 6 oktober
Dienst 10.00 uur
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Maaltijd met (een) Beth
Maaltijd met bezinning

Een nieuw seizoen, een nieuw initiatief.
Dit seizoen willen we starten met een maaltijd met aansluitend een goed uur bezinning.
Iedere keer wordt er een maaltijd gekookt, waarna er een gesprek over een onderwerp 
is.

Gespreksonderwerp van de eerste avond: ‘God ontmoeten.’

Natuurlijk één onverwachte gast aan tafel is altijd welkom, maar het is wel handig om je 
van te voren om je op te geven bij: Carla/Guus? 

Waar: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, Vlaardingen.
Tijd: Vanaf 18.00 uur, 

18.30 uur de maaltijd, koffie of thee en daaropvolgend rond 20.00 uur de bezinning.
Data: woensdag 9 oktober, 13 november, 22 januari en 19 februari.

Opgave: ds. Guus A.V. Fröberg, predikant@ambachtoost.nl

Carla van Ee, ds. Guus A.V. Fröberg en Annabell de Jong

_______________________________________________________________

  STICHTING CANTATES VLAARDINGEN

                                                                                                                                 

CANTATE  BWV 138  BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 29 september 2019, aanvang 17.00 uur.

Op 29 september wordt in de Bethelkerk de cantate ‘Warum betrübst du dich, mein
Herz?’ (BWV 138) van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Bach schreef  deze cantate
voor 5 september 1723.  Hij  was toen pas drie  maanden werkzaam als  cantor  in  de
Thomaskirche te Leipzig. Voor het eerst hoorden Bachs kerkgangers een cantate die niet
met een bijbeltekst begint, maar met ‘Warum betrübst du dich, mein Herz’, de beginregel
van een oud-luthers koraal uit medio 16e eeuw. 
Later heeft Bach de bas-aria uit deze cantate opgenomen in zijn Mis in G-groot (BWV
236).
Een voor die tijd innovatieve cantate, die u niet mag missen.

Tevens worden twee motetten uitgevoerd van Heinrich Schütz (1585-1672). 

Uitvoerenden:  Vocaal  Ensemble  Basiliek  Schiedam,  Collegium Delft,  orgelcontinuo  en
hoofdorgel: Arjen Leistra,  solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Annette Vermeulen
(alt), Arco Mandemaker (tenor), Johannes Vermeer (bas).
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.
 
Voorganger: ds. Guus Fröberg
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Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen
website: www.cantatesvlaardingen.nl
e-mail:  cantatesvlaardingen@gmail.com

Dit  project  wordt  mede  mogelijk  gemaakt  door  o.a.  de  Stichting  Fonds  Schiedam
Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de
cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen. 

_______________________________________________________________________

Taizéviering
6 oktober
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26

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. 

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.

Volgende vieringen: 1 december, 2 februari en 5 april

Iedereen van harte uitgenodigd!

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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