
Orde van dienst voor de viering
van zondag 23 februari 2020

in de Bethelkerk
bevestiging van Heleen Horsman en Cees Oosterom tot ouderling

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
cantorij o.l.v. Niec Saarloos

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 met de cantorij 
‘Toen Israël geboren is’
tekst Willem Barnard ;melodie ‘O Jesu Christ, meins Lebens Licht’
Zelfde melodie als: Gez. 332. (LB 73)

Cantorij couplet 1 en 3 ; allen couplet 2, 4 en 5

2.
De zee die hen bedolven had
met al haar golven werd een pad,
waardoor zij gingen onverlet,
van dood en onverlaat gered.

3.
De vrijheid is een zandwoestijn,
maar 's Heren hand zou met hen zijn
en het gesluierde gelaat
waarmee Hij voor zijn naam instaat.

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

Wij zingen met de cantorij :
‘Toen Israël geboren is’ (vervolg)

4.
De wereld kent de tekens niet
waarmee de Heer zijn vrede biedt:
de wolk waarin wij zijn gedoopt,
het vuur dat voor zijn volk uit loopt,

5.
hoe ons zijn hand het manna reikt
en water uit de steenrots breekt,
die rots die met ons medegaat:
Christus, een vaste toeverlaat.

Hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo zingen wij”
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vervolgens zingen we met de cantorij Kyrie en Gloria  299e

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
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Schriftlezing: Exodus 2 

Wij zingen ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ (psalm)146

3.
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Schriftlezing: Matteüs 3 : 13-17

Wij zingen met de cantorij :
’De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’
Tekst Sytze de Vries ; melodie  Ierse volksmelodie

Cantorij couplet 1 en 3 ; allen couplet 2 en 4

2.
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
En leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
Waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.
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3.
De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
Die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.

4.
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
Wij weten ons door hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

Uitleg en verkondiging: 

Wij zingen met de cantorij: 
 ‘When Israel was in Egypt’s land’ 168

2.
v. The Lord told Moses what to do, 
a. let My people go;
v. To lead the children of Israel through, 
a let My people go.

Refrein

3.
v. They journeyed on at his command
a. let My people go;
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v. and came at length to Canaan’s land
a. let my people go.

Refrein

4.
v. Oh, let us all from bondage flee, 
a. let My people go;
v. and let us all in Christ be free, 
a. let My people go.

Refrein

uit de kindernevendienst

Bevestiging
Om te beginnen

Gemeente, de kerkenraad heeft u bekend gemaakt 
dat Heleen Horsman en Cees Oosterom zullen worden bevestigd tot ouderling.
Heleen Horsman wordt bevestigd tot ouderling met de bijzondere opdracht van scriba 
van de wijkkerkenraad Ambacht-Oost.
Cees Oosterom wordt bevestigd tot ouderling met de bijzondere opdracht van 
voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 
Vlaardingen.

We stellen vast dat er geen bezwaren tegen hun bevestiging zijn ingebracht, daarom 
mogen we thans overgaan tot de bevestiging. 

Ter inleiding

Steeds opnieuw worden in de gemeente van Christus
vrouwen en mannen geroepen
om samen met de voorganger
de dienst aan Gods Rijk gestalte te geven in het ambt,
en het heil, ons toevertrouwd,
als gegeven talenten te beheren,
tot glorie van de Ene, tot genade voor ons allen.

Zo worden in de Gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken.
om samen met de predikanten, kerkelijk werkers,
pastoraal medewerkers en andere gemeenteleden  
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Gebed

Belofte en bevestiging van 
Heleen Horsman en Cees Oosterom tot ouderling

Voorganger:

Heleen en Cees
jullie staan hier,
in het midden van de gemeente,
en voor Gods aangezicht
en ik vraag aan ieder van jullie:
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Wil, je aan deze gemeente verbonden
haar liefhebben en dienen naar Gods gebod
en er de arbeid te verrichten
die ons allen bouwt
als dienst aan Hem zelf,
betrouwbaar voor God en mensen
en met inzet van al je gaven?

Beloof je dit waardig en trouw te doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt.

Beloof je voorgoed geheim te houden
al wat aan je wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?

Heleen Horsman, wat is daarop je antwoord?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.

Cees Oosterom, wat is daarop je antwoord?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.

Zegen

Heleen Horsman en Cees Oosterom,
wees dan gezegend in je arbeid
in Christus’ gemeente!
Laat zijn Geest over jullie vaardig worden.
Mogen de liefde en de vreugde
je daarbij nooit ontbreken.
Bewaar je vertrouwen in Hem
die je bewaart op al je wegen.

AMEN

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.

Allen gaan staan

Gemeente van de Bethelkerk,
nu Heleen Horsman en Cees Oosterom zijn bevestigd tot ouderling,
belooft u hen te omringen met uw meeleven,
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn Rijk
en hen keer op keer te dragen met uw gebed?

Gemeente: Ja beloven wij!
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Wij zingen ‘Vervuld van uw zegen’ 425

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met: 368c
1e keer cantorij, 2e keer allen

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.
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Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:

1e KerkinActie

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel 
aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet,
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie 
ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er 
altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. 
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in 
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die
ongedocumenteerden
helpen met informatie, advies en scholing. 
Helpt u mee om al dit werk mogelijk te maken?

2e Protestantse Gemeene te Vlaardingen

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

Slotlied staande met de cantorij: 
‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ 362
Allen couplet 1 en 3 ; cantorij couplet 2

2.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

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.
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Zending en zegen

Allen : AMEN

Orgelspel

MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag 
te bekijken is via www.kerkomroep.nl?

Dit kan zowel live als achteraf.

De liturgie vind u op onze website.

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 beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven op 
het mailadres; bloemengroet@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 23 februari
Cantatedienst 17.00 uur
Clubs/Provider 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 24 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 25 februari
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar   19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 26 februari
Avondgebed 19.30 uur
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Donderdag 27 februari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 28 februari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 1 maart
Dienst 10.00 uur

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 1 maart a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren.
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het weekend 
opgehaald.
Namens de Voedselbank hartelijk dank voor de medewerking.

Informatie: Jos van den Boogert 

CANTATE  BWV 106  BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 23 februari 2020, aanvang 17.00 uur.

Op 23 februari wordt in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel
26 te Vlaardingen, de cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste
Zeit’  (Actus  Tragicus)  (BWV  106)  van  Johann  Sebastian
Bach (1685-1750) uitgevoerd. 

BWV 106 is geschreven voor een rouwplechtigheid, maar we
weten  niet  voor  wie;  wellicht  naar  aanleiding  van  het
overlijden  van  Bachs  oom Tobias  Lämmerhirt,  die  op  10
augustus 1707 overleed en Bach 50 gulden naliet voor diens

aanstaande huwelijk met Maria Barbara. Het is waarschijnlijk de vroegste cantate die
we van Bach kennen, ontstaan te Mühlhausen, waar Bach van 1707-1708 organist
was  van de  Blasiuskerk.  Bach componeerde  nog geheel  volgens  het  zeventiende-
eeuwse cantatemodel: teksten ontleend aan de bijbel of koralen en muzikaal gevormd
naar de motetmethode: 'elke frase zijn eigen muziekje'. Dus nog geen vrij gedichte
teksten, geen recitatieven en  da-capo-aria's naar Italiaans operamodel en ook nog
niet eindigend met de karakteristieke vierstemmige koraalzettingen. De instrumentale
bezetting van deze cantate is sober en uniek in Bachs werk. Twee blokfluiten, twee
viola's  da  gamba  en  een  continuogroep  (orgel,  cello)  zorgen  voor  een  gedekte
klankkleur, passend bij een intieme rouwplechtigheid.

Het meesterwerk van de jonge Bach.

Tevens wordt uitgevoerd het motet 'Unser Leben ist ein Schatten' van Johann Bach
(1604-1673).

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en
hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Marie Anne Jacobs
(alt), Jeroen de Vaal (tenor) en Martijn Sanders (bas). 
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorganger: ds. Peterjan van de Wal
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OP WEG NAAR PASEN

Avondgebeden
In de veertigdagentijd is er iedere woensdagavond om 19.30 uur een avondgebed in 
de Bethelkerk.
Zeven keer een avondgebed over kinderen in de Bijbel, een omgekeerde wereld, 
waarin kinderen aan volwassenen tot voorbeeld gesteld worden.

Het eerste avondgebed is woensdag 26 februari.
Centraal staat dan de jonge Samuël
1 Samuel 3 vers 9 : ‘Spreek heer, uw knecht hoort.’ 
Door God geroepen, een kind nog, heeft hij wel kind kunnen zijn? Een avondgebed 
rond de roeping van Samuël, een kind nog, omlijst door vier prachtige Jiddische 
liederen gezongen door Rob van Herwaarden
Liturg : Guus Fröberg
Hans Treurniet : orgel en piano

Bij de uitgang staat ieder avondgebed de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten in de 
veertigdagentijd.

U leest er meer over in de vijfde aflevering van ‘Een goed verhaal’. Zondag is deze 
aflevering weer beschikbaar, lees hem, neem hem mee.

Veertigdagenkalender
Net als vorig jaar hebben we ook voor dit jaar
een mooie veertigdagenkalender kunnen maken.
Het thema van dit jaar is “kinderen hebben de toekomst”.
Aan onze oproep om een stukje te schrijven hebben velen van u gehoor gegeven. Dit 
heeft geresulteerd in mooie, soms ontroerende verhalen, welke verwerkt zijn in deze 
kalender.
Volgende week zondag 23 februari is deze kalender te koop.
De kosten zijn 1 euro per stuk en zijn te verkrijgen bij Carla van Ee. De opbrengst 
van de kalender is bestemd voor het vastenproject.

(Huis)Paaskaars 
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen. De huispaaskaarsen 
zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. De Paaskaars die in de 
paasavondwakedienst van 11 april zal worden aangestoken is de kaars B : De 
regenboog. Van deze kaars zijn er ook huispaaskaarsen in verschillende afmetingen 
(25, 30, 40 en 60 cm). Verdere informatie is te vinden op de website van de 
kaarsenfabriek Boca kaarsen: www.boca.nl.
De intekenlijsten liggen tot en met zondag 8 maart in de kerk.

The passion 
Sinds 2011 organiseert EO/KRO NCRV een groot evenement waar de laatste uren van 
Jezus vertaald worden naar de huidige tijd. Voor velen een gelegenheid om met het 
verhaal van Jezus in aanraking te komen. Want dat we met kerst de geboorte van Je-
zus vieren weten de meesten nog wel, maar waarom we nu ook al weer Pasen vieren 
is met dit evenement velen weer (opnieuw) in herinnering geroepen.

Je kan na de dienst op witte donderdag weer naar huis gaan en daar voor de TV naar 
the Passion kijken. Je kan ook je vrienden uitnodigen om samen met jou in de 
kerk naar the Passion te kijken.

Een goede gelegenheid om het verhaal te vertellen, met elkaar in gesprek te komen 
en mensen uit te nodigen voor de Paasdiensten.

+++++++
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