
Orde van dienst voor de viering
van zondag 8 maart 2020

Reminiscere

‘Gedenk, Heer, uw barmhartigheid en uw altijd geschonken ontferming. (Ps. 25:6)

in de Bethelkerk

Namen van de Bijbelse vrouwen

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Hans Treurniet

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.

Op weg naar Egypte
Vandaag liggen er 2 leistenen.
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.
Mozes  gaat op weg naar Egypte met zijn staf in de hand
Hij wordt vergezeld door zijn vrouw en kinderen. Zijn broer Aaron komt hem in de 
woestijn tegemoet.

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
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Welkom 

We gaan staan

We zingen ‘God roep een mens op weg te gaan’ 542
couplet 3 en 4 niet in Liedboek opgenomen

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

3.
De mens leeft niet van brood alleen’
zo hebben wij geleerd
en ‘niet beproeven zult gij Hem
die het heelal regeert.

4.
Vereren moet gij slechts de Naam
des Heren: Hij die is
de wolk die voor u uit zal gaan,
licht in de duisternis.

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 ‘God roep een mens op weg te gaan’ 542
5 =LB 3, 6=LB 4
5.
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.

6. 
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

hierna gaan we zitten
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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 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 281
Couplet 1 in Liedboek , 13-16 niet in Liedboek opgenomen

13.
Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar uw Naam ontbreekt:
Kyrie eleison!

14.
Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan:
Kyrie eleison!

15.
Laat ons het pad niet bijster zijn,
al moeten wij door de woestijn:
Kyrie eleison!

16.
Licht ons dan bij, wij volgen hem
die opgaat naar Jeruzalem.
Kyrie eleison!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

Schriftlezing: Exodus 4: 18-31

Wij zingen  ‘O God van Jozef leidt ons verder’ 80
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2.
Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

Schriftlezing: Matteüs 17: 1-9 

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
in glans die alles heeft.
en doet ons mee ontstijgen.
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Uitleg en verkondiging ‘De vrouw naast de man’

Wij zingen ‘Mijn hart verheugt zich zeer’ 152

2.
Niemand ter wereld is
van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig.
Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt,
is in zijn hoede veilig.

3.
Waartoe dat loos gepraat
van eigen hoge staat,
die trots van kloeke mannen!
De Heer die alles weet
beoordeelt lief en leed
en weegt der mensen plannen.

10.
Des Heren woord beslist
der volken oude twist.
De laatsten worden eersten.
Mijn hart verheugt zich zeer,
en roemt in God, de Heer.
Zijn vredevorst zal heersen.

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
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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 Missionair werk

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

Slotlied staande ‘Christus naar wie wij heten’ 544

2.
Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

3.
De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.

6



5.
Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht.
Zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.

Zending en zegen

Allen : AMEN

***

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.

Zondag 8 maart
Pelgrimage vanuit Bethelkerk 13.00 - 17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur
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Maandag 9 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Dinsdag 10 maart
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 11 maart
Bijbelkring 10.30 uur
Basiscatechese 19.30 - 20.15 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 12 maart
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 13 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 14 maart
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 15 maart
Dienst 10.00 uur

OP WEG NAAR PASEN

Zeven pelgrimswandelingen in en om Vlaardingen
Wandeling 2 
zondag 8 maart – Internationale Vrouwendag
Op internationale vrouwendag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de mensen-
rechten van vrouwen.
Het thema is dit jaar: vrijheid. Losjes geïnspireerd door het bijbelse verhaal over sla-
vernij, uittocht en bevrijding lopen we een meditatieve en interactieve ‘woestijnroute’.
Na een korte introductie in de Bethelkerk verkennen we het land (de Broekpolder) en 
onderzoeken aan de hand van zeven
pleisterplaatsen onze eigen plek in het verhaal van uittocht en bevrijding. Welke weg 
heb je afgelegd, welke reisgenoten trof je onderweg en welke vruchten kan je pluk-
ken?
In samenwerking met wijkgemeente Ambacht-Oost en Stichting VPSG.
Start wandeling: 13.00 uur, Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 in Vlaardingen
Aanvang maaltijd: 17.00 uur, De Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.

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 derde avondgebed is woensdag 11 maart
Rob van Herwaarden neemt ons mee in het verhaal over het dochtertje van Jairus, zo-
als verteld wordt in Marcus 5 vers 21-43. Jezus als de nieuwe Elia.

8



In deze tijd zien we het vluchtelingenjongetje Mauro, dood op het strand, kind van de 
rekening.
Cora de Koning zingt, Guus Korpershoek begeleidt op het orgel.
Bij de uitgang staat ieder avondgebed de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten in de 
veertigdagentijd.

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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