
Orde van dienst voor de viering
van zondag 11 oktober 2020

in de Bethelkerk

voorganger   : ds. Marjo den Bakker
organist   : Hans Treurniet
voorzangers :  Kees Nieuwstraten en Henny Kouwenhoven
lector :  Tiny Peitsman

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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Lied om staande te lezen: lied 217: 1, 2 en 3

2.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.

3.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

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

Lied om te lezen: 217: 4 en 5

4.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

We zingen:  Heer ontferm U over ons   
 Christus ontferm U over ons
 Heer ontferm U over ons.
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Glorialied om te lezen:  lied 650

2.
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3.
Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4.
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5.
De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6.
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7.
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Schriftlezing:  Jesaja 63: 7 t/m 14

Orgelspel

Schriftlezing:  Marcus 6: 45 t/m 52 

Uitleg en verkondiging
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Lied om te lezen: lied 837: 1, 2 en 4

2.
Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door û
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4.
Koning, uw rijk is zo nabij û
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

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.
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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 Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Slotlied om staande te lezen:  lied 423

2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios
en Ó Dieu!

3.
Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor alwie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios
en Ó Dieu!

Zending en zegen 

Allen : AMEN

MEDEDELINGEN
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
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Diaconale wijkkas: NL18 INGB 0005 34 41 05

Diaconale wijkkas: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost
steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen. 

Boekenmarkt: 
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. 
"De Windwijzer", Schiedamseweg.

ACTIVITEITENOVERZICHT

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

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

Dinsdag 13 oktober
Cantorij 20.15 uur

Donderdag 15 oktober
Alle dingen nieuw Erik Borgman 20.00 uur

Zondag 18 oktober
Dienst 10.00 uur

Bethelkerk in tijd van Corona 5 5 oktober 2020
Beste gemeenteleden,
Beste mensen,

Naar aanleiding van het overleg van minister F. Grapperhaus met het Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken maandagochtend 5 oktober, is in het moderamen van 
maandagmiddag 5 oktober het volgende afgesproken:

1.  De kerkdiensten
We blijven vieren!

 Er is afgesproken dat er vanaf zondag 11 oktober maximaal 30 mensen in de 
dienst aanwezig kunnen zijn.
D.w.z. met muzikale medewerking van voorzangers of een deel van de cantorij en 
organisten en zeer bescheiden gemeentezang (de acclamatie ‘Heer ontferm U’ en 
het ‘amen’).

 We blijven tijdens de dienst extra ventileren. Dat kan betekenen dat het wat kou-
der, qua temperatuur minder behaaglijk in de kerkzaal is. Een simpele oplossing 
daarvoor is wat warmere kleding aan te trekken. (#Bethelbreien: brei een bethel-
trui, bethelsjaal, bethelmuts.)

 Om de dienst bij te wonen blijft het meer dan ooit noodzakelijk om van te voren 
aan te melden: aanmelden@ambachtoost.nl. Zie hiervoor ook de pdf van 20 juni jl.
onder het kopje “Aanmelden” op de website van Ambacht-Oost. 

 De volgende verdeelsleutel is voor het bijwonen van de dienst afgesproken: 20 
mensen die zich aanmelden via de website/digitaal  en 10 mensen die geen moge-
lijkheid hebben de dienst via internetverbinding mee te maken zullen worden uit-
genodigd.
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 Bij de ingang van de kerk vindt een gezondheidscheck plaats: “Heeft u corona, aan
corona verwante verschijnselen, verkoudheidsklachten?"

 Bent u verkouden, hoest u, heeft u verhoging, blijf dan thuis.
 We nodigen u van harte uit online mee te blijven vieren. Ook zo zijn wij met elkaar

verbonden! De diensten zijn altijd te volgen via: YouTube Bethelkerk Vlaardin-
gen of Kerkomroep.nl. 
De liturgie wordt op de website geplaatst.

2.  Activiteiten
Aan kringen, bijeenkomsten – kerkelijk of niet-kerkelijk - in Bethelkerk mogen niet 
meer dan 30 mensen deelnemen, mits de 1,5 meternorm kan worden gewaarborgd.

3.  Uitvaarten en huwelijken
Kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, met eveneens een maximum van 30 
personen. Voor de receptie of condoleance geldt een maximaal aantal van 30 perso-
nen. 

4.  Pastoraat
Pastor Annabell de Jong en ds. Guus A.V. Fröberg zullen terughoudend in het huisbe-
zoek zijn.
Ze zullen altijd vragen of u dit wenst en voorafgaande aan het bezoek ook vragen of u
corona gerelateerde verschijnselen heeft. 
We kunnen niet voorzichtig genoeg in de omgang met elkaar zijn.

U kunt ze wel altijd bellen, ook voor een pastoraal gesprek.
Zij zelf zullen geregeld iemand bellen.
Maar laten we ook elkaar vooral bellen of appen of een kaartje sturen. En wat zou 
het mooi zijn als we elkaar weer brieven gingen schrijven.

5.  Met elkaar verbonden blijven
We blijven met elkaar verbonden

 Via ‘Onderweg’, maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze 
slechts één keer per week verschijnt.

 De appgroep voor de Bethelkerk zullen we weer wat intensiever gebruiken als mid-
del om elkaar te informeren, te bemoedigen, te troosten en misschien ook wat op 
te vrolijken. (Van harte aanbevolen! Meld u [weer] aan!)
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. 
Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor Annabell de 
Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
Via de website: www.ambachtoost.nl. Via Facebook @BethelkerkVld en twitter 
@BethelkerkVld.

We hopen dat we zo met elkaar verbonden deze tijden doorkomen.

Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.

Dat we ons gedragen weten.

HOUD MOED HEB LIEF 

Alle dingen nieuw
Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie.
Dit boek is het eerste deel van een theologisch meerjarenproject. 
In drie delen wil de auteur een theologie voor de eenentwintigste eeuw schetsen. 
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Het eerste nu uitgegeven deel heet ‘Invocatio’ (aanroeping) en schetst de 
theologische krijtlijnen waarbinnen de auteur zich wil bewegen. 
In dit boek legt Erik Borgman verantwoording af, zegt hij, ‘van de hoop die in mij 
leeft.’ Hij ontwerpt in dit boek een theologie en is daarbij in gesprek met veel 
stemmen uit de cultuur.
Dit deel gaat over de theologie zelf. Volgens de auteur heeft de theologie zich te 
vaak gepresenteerd als het antwoord op een probleem. Theologie bevat geen 
antwoorden en kan God niet ondubbelzinnig tonen. Uitgangspunt voor het denken 
is en blijft de concrete wereld. Maar daar kan het niet bij blijven. Uitgangspunt is 
dat ‘alle dingen nieuw’ worden.

Uit recensie in Trouw: ‘De weg die Borgman schetst is
wel degelijk relevant. In een tijd waarin grote
verhalen geen zeggingskracht 
meer hebben, laat hij zien hoe de kerk en de theologie
een nieuwe ontvankelijkheid moeten leren
ontwikkelen. 
Naar de cultuur om ons heen, maar vooral: naar wat
zich daarin als nieuw aandient, naar wat daarin van
God is. Zo presenteert Borgman een voluit missionaire
theologie, maar wars van ieder activisme. Want hij
laat niet na te benadrukken: het is nooit in onze hand,
maar altijd afkomstig van God.’ 

Het belooft aan de hand van dit boek een 
boeiend gesprek te worden.

donderdagavond 
15 oktober

Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, 

tel. 010 4348433
e-mail: predikant@ambachtoost.nl
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