
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 6 september 2020
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Neely Kok
organist   : Guus Korpershoek
zang : Bert van der Meer

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Orgelspel voor de dienst:

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 te lezen: 67a Heel de aarde jubelt en juicht
refrein

Couplet 1

Refrein

2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen,
    toont ons zijn aanschijn van licht,
    Hij gaat ons voor op alle wegen,
    heeft uit de zonde ons opgericht.
Refrein

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

Introductie

Kyriëgebed eindigend met de woorden: ‘zo bidden wij’
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Wij zingen:lied 299d Heer ontferm U
Voorzang solist, herhaling door gemeente

Gloria om te lezen 217 De dag gaat open

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.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Genesis 28: 10-19

Orgelspel : Cantiléna Religieuse van Th. Dubois

Uitleg en verkondiging

3



Lied om te lezen: 825 De wereld is van Hem vervuld

4.
Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

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 Kerk in Actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Slotlied (allen) staande 418 God schenk ons de kracht

2.
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

Zending en zegen

Allen (gezongen) : AMEN

Orgelspel na de zegen:

***
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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

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

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. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 7 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 8 september
Cantorij 20.15 uur

Zaterdag 12 september
Oud papier Verploegh Chasséplein 09.00 – 12.00 uur

Zondag 13 september
Dienst 10.00 uur

Collecte-afkondiging Noord-Ghana: alfabetisering voor zondag 6 september 
2020

De start van een nieuw seizoen betekent hier de start van een nieuw schooljaar. In 
het West-Afrikaanse land Ghana gaan de meeste kinderen ook gewoon naar school, 
maar in de afgelegen dorpen in het noorden van Ghana zijn nog veel volwassenen 
analfabeet. Kunt u het zich voorstellen: dat je niet kunt lezen en schrijven? De kerk in
Noord-Ghana geeft mensen les in hun eigen taal. James is een van de leraren, die 
dagelijks zo’n dorp bezoekt op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe
leergierig de mensen zijn. Wat betekent het voor mensen om te kunnen lezen en 
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schrijven? Suale die 32 jaar is zegt: “Mensen kunnen me niet langer voor de gek 
houden”. En Mirjam die 27 is vertelt: “Ik kan nu zelf de Bijbel lezen en leren over 
gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze 
collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om mensen te leren lezen en 
schrijven. Dank u wel!

Kerkblad-bericht Noord-Ghana: alfabetisering 

Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven
In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar 
zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong 
werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen 
alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van 
deze dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem 
op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren 
lezen? Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden.” 
Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk
in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen
kan leren lezen? Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage?

● 3,50 euro: een bijbel in eigen taal
● 17 euro: een schoolbord
● 250 euro: training nieuwe docenten

Bedankt voor uw steun! Kijk op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana.
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Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!

                           Met ingang van 1 juli mogen we als 
                           wijkgemeente weer kerkdiensten in de
                           Bethelkerk houden. Daar zijn wij erg blij mee. 
                           Echter, er mogen niet meer dan 100 personen 
                           in de kerkzaal aanwezig zijn. Daarom maken
                           we gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u 
zich moet aanmelden. 
Zie hiervoor de website Ambacht Oost : www.ambachtoost.nl 
 

 Ik heb geen email
 Heeft u geen email maar wilt u toch op de lijst komen om
 te worden uitgenodigd voor een kerkdienst dan kunt u
 bellen met:
 • Kees Sterrenburg 06-49628284 of
 • Trudie Poot 06-38065253

 Zij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u  
 aan de beurt bent om een kerkdienst bij de wonen wordt 
 u telefonisch door één van hen benaderd.

 Wij hopen dat het voor u duidelijk is en dat velen van u 
 zich zullen aanmelden. Want wat is er mooier dan een 
 zo vol mogelijke kerk. 
 Ondanks alle beperkingen is het goed om elkaar weer (op
 gepaste afstand) te kunnen begroeten en contact te 
 hebben. Samen luisteren naar de verkondiging, de 
 gebeden, de liederen en het kerkorgel.

 We hopen velen van u van harte te mogen verwelkomen. 
 Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via
 de telefoonnummers die hierboven vermeld staan. 
 Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl
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