
Orde van dienst voor de viering
van zondag 15 maart 2020

in de Bethelkerk

                      Jeremia treurt over de verwoesting van Jeruzalem
                (Michelangelo, Sixtijnse Kapel, 1508-1512)

Geloof is niet voor bange mensen

voorganger   : Ds. Freek Bakker
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.

Hoor je me?
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 praat met het volk, maar het volk luistert niet. Mozes moet van God met de 
farao gaan praten. Hij durft niet maar gelukkig gaat zijn broer Aaron mee. 
Vandaag liggen er 3 leistenen. En twee trompetvormige bloemen: hoor je me?

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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We zingen staande lied 71 God roept de mens op weg te gaan

5.
Het was voor velen tot een teken,
Heer, dat ik staande bleef, -
een wonder dat ik leef.
Want steeds zijt Gij mijn Rots gebleken,
steeds wil mijn mond U noemen,
Grootmachtige, U roemen.

8.
Maar ik blijf, Here, op U wachten
en ik gewaag altijd
van uw gerechtigheid.
Uw heil is nooit uit mijn gedachten;
want wat Gij mij kunt schenken
is meer dan ik kan denken.

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 Eeuwige zij met u
g.: ook met u zij de Heer

hierna gaan we zitten

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed 

Telkens als de voorganger zegt ’Hoor ons biddend zingen’, 
zingen wij Lied 368d
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed om licht

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jeremia 20: 7-18

Wij zingen lied 941 Waarom moest ik uw stem verstaan?

3.
Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

Schriftlezing: Mattheüs 10: 26-33
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Wij zingen lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde

3.
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Uitleg en verkondiging ‘De vrouw naast de man’

Wij zingen lied 538 Een mens te zijn op aarde
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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.

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.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Hoor de stem van ons hart, God
g.: lied 295

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 Kerk in Actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande lied 362 Hij die gesproken heeft

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.

Zending en zegen

V.: In ons hart en ons huis
G.: de zegen van God;
V.: in ons komen en ons gaan
G.: de vrede van God;
V.: in ons leven, op onze zoektocht
G.: de liefde van God;
V.: bij het einde, nieuw begin
G.: de barmhartigheid van God
V.: om ons te ontvangen

en thuis te brengen.
Allen : AMEN

Bij de uitgang kunt u uw bijdrage geven voor het vastenproject in de
vastenpot.

***

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en
koffie, thee of limonade te drinken
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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 vierde avondgebed is woensdag 18 maart.
1 Samuel 16: 11
David als jongste gekozen.
‘Zijn dit alle zonen die u heeft?’ vroeg hij. ‘Nee’ antwoordde Isai ‘de jongste is er niet 
bij, die hoedt de schapen en de geiten’.
Als jongste word je vaak over het hoofd gezien.
Woorden: Wanda Werner
Muzikale momenten: Niec Saarloos viool en Hans Treurniet, orgel

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 15 maart

Pelgrimage vanuit Bethelkerk 13.00 - 17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 16 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 17 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 18 maart
Op de koffie bij de dominee 10.30 – 12.00 uur
Lunch 12.00 uur
Basiscatechese 19.30 - 20.15 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 19 maart
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 20 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 22 maart
Bethel Bijzonder Dienst 10.00 uur

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand.

Woensdagochtend 18 maart

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 bij Anneke Rodenburg - tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om óf alleen koffie te drinken óf alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Volgende keren:
15 april, 20 mei, 17 juni.

Tot ziens!
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OP WEG NAAR PASEN

Zeven pelgrimswandelingen in en om Vlaardingen
Wandeling 3 
zondag 15 maart – Stabat Mater

Het ‘Stabat mater’ is één van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over 
Maria. Het gaat over het verdriet dat Maria voelt om haar vermoorde kind. De eerste 
woorden van het gedicht zijn: stabat mater dolorosa (= de moeder stond bedroefd). 
In het verdriet van Maria wordt de rouw weerspiegeld van alle mensen die een kind, 
een geliefde of vriend(in) moeten missen. Hoe doe je dat, overleven zonder die ene? 
Tijdens deze korte pelgrimage wandelen we langs plekken van verlies en afscheid. 
Aansluitend staan we tijdens ‘Zin op Zondag’ in De Windwijzer stil bij de kracht van ri-
tuelen. Predikant en rituelenbegeleider Willemijn Jonkers zal met veel voorbeelden uit 
de praktijk vertellen hoe rituelen ons kunnen helpen bij verlies, afscheid en rouw. 

In samenwerking met wijkgemeente Holy.

Start wandeling: 13.00 uur, kerkcentrum Holy, 
Reigerlaan 47 in Vlaardingen

Programma ‘Zin op Zondag’: 15.00 uur, 
De Windwijzer, Schiedamseweg 95

Aanvang maaltijd: 17.00 uur, 
De Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.

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 
Jezus 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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