
Orde van dienst voor de viering

van zondag 12 januari 2020

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

       
voorganger :  ds. Chris Schreuder
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 

Wij zingen staande: Psalm 100: 1 en 2
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2.
Roep uit met blijdschap: ''God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.''

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: Psalm 100: 3 en 4

3.
Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn 
Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4.
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

(hierna gaan we zitten)

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
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Glorialied: Lied 304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven,
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen
houdt Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing : Jesaja 42: 1-7 

Wij zingen: Psalm 89: 9, 10 en 11
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10.
Mijn hand is hem tot steun, mijn rechter arm zijn kracht.
Geen vijand valt hem aan, Ik weer der bozen macht.
Ik breek de tegenstand van allen die hem haten,
mijn goedertierenheid zal nimmer hem verlaten.
Mijn naam die hij belijdt, doet hem tot aanzien komen,
zijn hand rust op de zee, zijn kracht beheerst de stromen.

11.
Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud:
Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud.
Ik antwoord hem: mijn zoon, de vorsten zullen beven,
mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven.
Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen,
Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen.

Tweede Schriftlezing : Matteüs 3: 13-17 

Wij zingen: Lied 526: 2

Uitleg en verkondiging 
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Wij zingen: Lied 346: 1 t/m 8

3.
Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in wolk en water,
dat volk van God zijn wij.

4.
Wij werden nieuw geboren,
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.

5.
Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd.

6.
Gestorven voor de zonde,
in Jezus'' bloed vereend
en met elkaar verbonden,
levend voor God alleen.

7.
Wie Jezus'' kelk wil drinken
zijn doop wil ondergaan,
zal in de dood verzinken
en uit die dood opstaan.

8.
Hij zal zijn leven geven,
hij maakt zichzelf tot brood-
hij sterft en anderen leven,
hij overleeft de dood.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
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Rusland
Yan Sidorov en Vladislav Mordasov wilden op 5 november 2017
op de stoep van een overheidsgebouw in Rostov aandacht 
vragen voor honderden inwoners die hun huizen verloren bij 

een grote brand eerder dat jaar. Tijdens hun voorbereidingen pakte de politie hen op. 
Op 4 oktober 2019 veroordeelde een rechter beide activisten tot 6 jaar in een streng 
strafkamp voor ‘een poging tot het organiseren van massarellen’. 

Iran
De 29-jarige Zahra Mohammadi leidt een organisatie die opkomt voor de rechten van 
Koerden in Iran, onder meer door Koerdische taallessen te geven. Haar activisme is 
waarschijnlijk de reden waarom de politie haar oppakte. Ze beschuldigden haar van 
samenwerking met Koerdische oppositiegroepen en dwongen haar een bekentenis af 
te leggen. Die weigerde ze. Ze zit nog altijd vast.

Gelukkig ook weer goed nieuws

Ethiopië
In Ethiopië werd op 19 november Firew Bekele vrijgelaten. Hij zat bijna drie maanden 
gevangen. Bekele werd beschuldigd van het schrijven van een boek waarin kritiek 
geuit wordt op de nieuwe premier Abiy Ahmed. Hij ontkent het boek te hebben 
geschreven. Amnesty beschouwde Bekele als gewetensgevangene.

Oekraïne
Dankzij adequate bescherming door de Oekraïense politie kon de Trans Mars in de 
hoofdstad Kiev dit jaar doorgaan. Zo’n honderd activisten voor de rechten van 
transgenders liepen op 23 november mee. Agenten voorkwamen met succes dat 
tegenstanders het evenement ontwrichtten.

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
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  Werelddiaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
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We zingen staande: Lied 654: 1, 5 en 6

5.
Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht.
dat zij U dienen moge,
Gij herder die ’t verlorene zoekt,
De hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

6.
Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
Hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ‘t licht
van zijn genadig aangezicht,. 
In Christus is ons leven!

Zending 

Zegen

Bij de uitgang staat de bloemenpot

*** 
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.

7



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.

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

Zondag 12 januari
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 13 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 14 januari
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

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

Woensdag 15 januari
Koffieochtend 10.30 uur
Lunch 12.00 uur

Donderdag 16  januari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
Leeskring T. Halik 20.00 uur

Vrijdag 17 januari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 18 januari
BethelMannen Zingen inloop 13.30 uur

repetitie 14.00 uur
concert 17.00 uur

Zondag 19 januari
Oecumenische Dienst 10.00 uur
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OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand.

Woensdagochtend 15 januari

Deze keer is er de mogelijkheid om aansluitend 
op de koffieochtend met elkaar te lunchen.
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en 
elkaar te ontmoeten. Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven. Dit kan bij Cobie Plantinga: 
cobieplantinga@ambachtoost.nl, tel.010 4347162, of Anneke Rodenburg: tel. 010 
4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Volgende keren:
19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni.
Tot ziens!

Tomáš Halík

Donderavond maken we opnieuw kennis met het werk van Tomáš Halík, ditmaal zijn 
boek ‘Raak wonden aan’. Een uitdagend boek, want wat bedoelt de schrijver met: ‘We
kunnen niet in Jezus geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen zonder ook zijn wonden 
aan te raken?’
Van harte welkom op donderdag 16 januari om 20.00 uur in de Bethelkerk.

ds. Guus A.V. Fröberg

Bethel Mannen Zingen zaterdag 18 Januari 

Voor de tiende BMZ hebben zich al flink wat mannen aangemeld, maar er kunnen er 
nog veel meer bij. 
De BMZ is een eenmalig zangfestijn waarbij we 4 á 5 liederen oefenen en aan het eind
van de middag is er een finale voor partners en vrienden, waarna we in een gezellige 
afterparty elkaar nog kunnen ontmoeten en napraten. 
Deelname kosten 7,50 euro. 
We zingen weer onder de enthousiaste leiding van Monique van de Hoogen. Van 
zingen en bewegen heeft ze haar beroep gemaakt en ze leidt zeer grote projecten. 
Lees het na op www.zangzaak.nl. 
Programma: 13.30 inloop 14.00 start repetitie. 16.30 Finale 17.00 Afterparty. 
Aanmelden via bmz.bethel@gmail.com en aan de zaal. 

De Bethel vrouwen zingen volgens dezelfde formule op zaterdag 1 februari. Hiervoor 
aanmelden op Bethelvrouwenzingen@hotmail.com.
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Veertigdagenkalender, oproep!

Beste gemeenteleden van de Bethelkerk. 
Voor de komende veertigdagentijd willen we, 
net als vorig jaar, een mooie 
veertigdagenkalender maken voor en door 
gemeenteleden. 

Dit jaar is het jaar van de verhalen voor de 
Bethelkerk. 
Wilt u een stukje van uw verhaal met andere Bethelkerkers delen? 
We gaan uit van de spreuk: ‘Kinderen hebben de toekomst.’ Nelson Mandela zei ooit: 
‘Kinderen zijn onze grootste schat. Zij zijn onze toekomst.’
Bij de avondgebeden in de veertigdagentijd kunt u komen luisteren naar verhalen uit 
de bijbel over kinderen. Dan proberen we om even stil te staan en na te denken over 
wat komt, waar we bang voor zijn en wat ons kan helpen om toch verder te gaan. 

Hoe keek u als kind naar de toekomst?
Is die toekomst geworden zoals u hoopte/wenste? 
Wat hielp u om (opnieuw) naar de toekomst te kijken? 

U kunt een stukje van maximaal 300 woorden inleveren bij Carla van Ee. 
Als het kan via de mail of getypt. Graag voor woensdag 19 februari.  
E-mailadres: carlavanee@ambachtoost.nl
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