
Orde van dienst voor de viering
van zondag 1 maart 2020

Invocabit
‘Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreze, dan kom Ik nog dat

ogenblik om hem nabij te wezen. (Ps. 91:15)
in de Bethelkerk

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.

Bij de liturgische schikking:  Een teken van leven.
De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun ellende uit naar God.
Hij vertelt Mozes dat hij Israël uit de macht van de Egyptenaren zal bevrijden. God 
geeft steeds opnieuw tekens van leven.

1e zondag 1 maart Stel je voor
Vandaag ligt er één leisteen.
Elke week komt er een stap(leisteen) bij op weg naar de toekomst, naar nieuw leven.
Met Pasen zijn de stenen geworden tot een pad om door de zee Egypte te verlaten.
God maakt zich door de brandende braamstruik aan Moses bekend met de naam:
Ik zal er zijn.

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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We zingen ‘Alles wat over ons geschreven is’ 536

2.
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3.
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

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 ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’ (ps. 91)
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5.
Maar gij moogt schuilen bij den HEER,
geen kwaad bedreigt uw woning:
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

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

Wij zingen ‘God roept een mens op weg te gaan’ 542

2.
Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaan.

3.
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.
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4.
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de Heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

Schriftlezing: Exodus 3 : 1-18 

Wij zingen ‘Gij zijt in glans verschenen’                 543

2.
Uw marteling, uw lijden, 
in aller wereldnood, 
uw kruisgang door de tijden, 
uw dagelijkse dood, 
het straalt voor onze ogen, 
het glanst uit alle pijn,  
aan haat en hoon onttogen,
blijft Gij onze glorie zijn.

3.
Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.
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Schriftlezing: Matteüs 4 : 1-11

Wij zingen ‘Jezus diep in de woestijn’ 539

2.
Veertig dagen zonder brood, 
Hij is niet bezweken,
- ook al was de honger groot - 
voor zijn tegenspreker.

3.
Alle rijkdom, alle macht
lagen in Zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander.

4.
Jezus zei: Ik kniel niet neer, 
want er staat geschreven:
‘Bid alleen tot God de Heer, 
dien Hem heel je leven’.

5.
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 527

2.
Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3.
Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.
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4.
Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

5.
Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Taiwan
De Taiwanees Chiou Ho-shun kreeg in 1989 de doodstraf omdat hij twee moorden 
gepleegd zou hebben. Hij werd tijdens het politieverhoor zwaar gemarteld. De 
bekentenissen die hij toen aflegde – en later introk – werden gebruikt om hem te 
veroordelen. Chiou zit al 31 jaar in de dodencel en het gaat slecht met zijn 
gezondheid. Hij kan elk moment worden geëxecuteerd.

Irak
De 29-jarige advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji is op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen 
voor zijn verdwijning bedreigden mannen van de Irakese veiligheidsdienst hem. Ze 
zeiden dat hij moest ophouden met zich uit te spreken op Facebook over de vele 
demonstranten die gedood zijn tijdens de massaprotesten die begin oktober in Irak 
uitbraken.

Ook weer “goed” nieuws:

Sudan
De overgangsraad van Sudan wil volgens berichten de voormalige president Omar Al-
Bashir aan het Internationaal Strafhof overdragen om daar terecht te staan voor 
oorlogsmisdrijven, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in de regio Darfur. 
‘Dat zou een welkome stap naar gerechtigheid voor de slachtoffers en hun families 
zijn’, aldus Amnesty’s waarnemend secretaris-generaal Julie Verhaar.

Iran
De 23-jarige Yasaman Aryani deelde samen met haar moeder Monrieh Arabshahi op 
Internationale Vrouwendag 2019 witte bloemen uit aan vrouwelijke treinpassagiers. 
Ze droeg daarbij geen hoofddoek. Ze sprak over haar toekomstdroom: een wereld 
waarin vrouwen de vrijheid hebben om te kiezen wat ze dragen. Een video van haar 
actie ging viraal. Niet veel later werd ze gearresteerd. Op 31 juli vorig jaar kreeg 
Yasaman te horen dat ze veroordeeld was tot 16 jaar cel, waarvan ze ten minste 10 
jaar moet uitzitten. Haar moeder kreeg dezelfde straf. Het gerechtshof in Teheran 
heeft de celstraffen van vrouwenrechtenverdedigers Yasaman Aryani en Monrieh 
Arabshahi teruggebracht tot negen jaar en zeven maanden. Daarvan moeten ze 5,5 
jaar uitzitten.

DIENST VAN DE GEBEDEN

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 KerkInActie

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

Slotlied staande ‘Een mens te zijn op aarde’    538

2.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
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4.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Na de dienst staan er in de Glazen Zaal weer stands van de Wereldwinkel en 
Amnesty en zijn Ellen en Kees Haas er met hun jam.

***

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en koffie, thee of limonade te drinken

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.

8

mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl
mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl
http://www.ambachtoost.nl/
https://www.ambachtoost.nl/liturgie
https://www.kerkomroep.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl


Zondag 1 maart
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur
Maandag 2 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 3 maart
Jaarfeest ouderensoos 11.00-  15.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

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

Woensdag 4 maart
Bijbelkring 10.30 uur
Basiscatechese 19.30 - 20.15 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 5 maart
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 6 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 7 maart
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 8 maart
Dienst 10.00 uur

OP WEG NAAR PASEN
Kruiswegstaties 
Ook dit jaar worden wij in de Bethelkerk in de veertigdagentijd en met Pasen omringd 
door de kruiswegstaties. Deze mooie en indringende kruisweg werd in 1991 gemaakt 
door Joop van Dorp en Cor Maarleveld.

‘Met opzet werd een andere dan de gebruikelijke ‘Katholieke’ kruisweg samengesteld. 
De lijdensgeschiedenis in de evangeliën was leidraad, waardoor enkele andere afbeel-
dingen opgenomen werden, en andere vervielen.’ (uit de inleiding)
Op goede vrijdag zullen we dit jaar stilstaan bij de opeenvolgende kruiswegstaties.

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 tweede avondgebed is woensdag 10 maart
Centraal staat Matteüs 11: 17|: ‘Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en 
elkaar toeroepen: Toen we voor jullie op de fluit speelden wilden jullie niet dansen.’ 
Liturg: pastor Annabell de Jong
Muzikale momenten: Tabea Lanzke, altblokfluit en Guus Korpershoek, orgel.
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Bij de uitgang staat ieder avondgebed de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten in de 
veertigdagentijd.

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.
Er zijn er nog verkrijgbaar
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 regen-
boog. 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.

Zeven pelgrimswandelingen in en om Vlaardingen
Elke wandeling heeft een eigen thema en wordt georganiseerd door een wijkgemeente
of een maatschappelijke organisatie.
Wij hebben ons verbonden aan de wandeling op 8 maart, internationale vrouwendag. 
In de ochtenddienst staat Zippora, stut en steun van Mozes centraal. Zonder haar….

We verzamelen om 13 uur in de Bethelkerk. Na een korte inleiding door ds. Mirjam 
Visser-Fuchs van de vpsg over het thema gaan we de Broekpolder in. 
We gaan meditatief en interactief met het thema aan de slag.

Meedoen kost niets, aanmelden van tevoren hoeft niet.
Mannen uiteraard welkom.
Draag goede wandelschoenen want we zijn wel een paar uur onderweg.
Om 17 uur staat er soep voor ons klaar in de Windwijzer.

Wij zouden het fijn vinden om met velen van jullie deze wandeling te maken. Kennen 
jullie anderen die geïnteresseerd zouden zijn, nodig hen van harte uit.

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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