
Orde van dienst voor de viering

van zondag 13 september

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

OVERSTAPDIENST

waarin Carlijn Bik, Madelief Budding, Suus Dortland, 

Christel Kösters en Eline Vellekoop de overstap maken

Kees de Kort, Pinksterfeest

voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
orgel : Hans Treurniet
zang en gitaar : Edwin Dortland
Met medewerking van ‘de Messengers’

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

Orgelspel: ‘Nun lob, mein Seel, den Herren’ (NLB103a),

Johann Gottfried Walther (1684 - 1748)

Stilte

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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De Messengers zingen : ‘I can pray’
tekst en muziek Kim Culpepper/Russell Mauldin

I may never sing a song that brings people to their feet.
And mighty men of world renown I may never get to meet.
But I have an invitation to hasten to His throne,
to lay my burdens at His feet and make my petitions know.

I can pray.
Though the storm around me rages,
I can trust the Rock of Ages when I pray.
And the peace I can’t explain when I call upon His name;
I just know I’m not the same when I pray.

When it seems the road I’m trav’ling on just doesn’t have an end,
I have found that He will be my brother and my friend.
For He never will forsake me; He will always hear my plea
because He stands beside the Father, interceding just for me.

I can pray.
Though the storm around me rages,
I can trust the Rock of Ages when I pray.
And the peace I can’t explain when I call upon His name;
I just know I’m not the same when I pray.

If my people who are called by my name
will humble themselves, will humble themselves and pray.

I can pray.
Though the storm around me rages,
I can trust the Rock of Ages when I pray.
And the peace I can’t explain when I call upon His name;
I just know I’m not the same when I pray, when I pray, when I pray!

Vertaling:
Ik zal nooit een lied zingen waarbij mensen gaan dansen. 
En machtige, wereldberoemde mensen, zal ik nooit ontmoeten.
Maar ik heb een uitnodiging om me naar Zijn troon te haasten, 
mijn lasten aan Zijn voeten te leggen en mijn verzoeken kenbaar te maken.

Ik kan bidden.
Ook al raast de storm om me heen.
Ik kan de “Rots” vertrouwen wanneer ik bid.
En de rust kan ik niet verklaren wanneer ik Zijn naam aanroep.
Ik weet alleen dat ik niet dezelfde ben als ik bid.

Wanneer het ernaar uitziet dat de weg die ik ga geen einde heeft.
Heb ik gemerkt dat Hij mijn broer en vriend zal zijn.
Hij zal me nooit verlaten; Hij zal mijn smeekbede altijd horen
Omdat Hij naast de Vader staat en een goed woordje voor me doet.

Ik kan bidden.
Ook al raast de storm om me heen.
Ik kan de “Rots” vertrouwen wanneer ik bid.
En de rust kan ik niet verklaren wanneer ik Zijn naam aanroep.
Ik weet alleen dat ik niet dezelfde ben als ik bid.
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Als mijn volk dat bij Mijn naam genoemd wordt zich nederig zal opstellen en zal 
bidden.

Ik kan bidden.
Ook al raast de storm om me heen.
Ik kan de “Rots” vertrouwen wanneer ik bid.
En de rust kan ik niet verklaren wanneer ik Zijn naam aanroep.
Ik weet alleen dat ik niet dezelfde ben als ik bid.

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)

Openingsgebed

De Messengers zingen ‘Kleur bekennen’ 
tekst en muziek: René Koster en Frans de Berg

Je leven is grijs, je durft niet te kiezen d’r net tussen in ’t kan dooien ’t kan vriezen.
Zo leef je om toch maar niets te verliezen. 
Om toch maar niets te verliezen.
Je rekent je rijk, denkt alles te winnen,
berekent je tijd, want binnen is binnen.
Zo werk je zonder je ooit, zo werk je zonder je ooit, zonder je ooit te bezinnen.

Schilder je leven in duizenden kleuren. Speel met de stralende kleur van Gods licht. 
Durf maar, probeer maar en zie het gebeuren. 
Die heldere kleuren verruimen je zicht.

Je bent kleurenblind, je houdt je gesloten bent bang voor het licht, hebt zelden 
genoten.
Waarom toch heb jij jezelf zo verstoten?
Heb je jezelf zo verstoten?
Jij grijze muis, wie leert je zo kennen. 
Het veilige midden, de waarheid ontkennen.

Wanneer durf jij nu eens, wanneer durf jij nu eens, durf je eens kleur te bekennen?

Schilder je leven in duizenden kleuren. 
Speel met de stralende kleur van Gods licht. 
Durf maar, probeer maar en zie het gebeuren. 
Die heldere kleur die verruimt je zicht.

Kijk om je heen, ontdek het wonder. 
Vind God in een vriend, wordt stil en bewonder.
Ontdek dan, ontdek dan. 
Daar wil geen mens ooit meer zonder, daar wil geen mens ooit zonder.
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Doe met ons mee, er valt iets te vieren. 
Kleurrijk en licht, door niets te ontsieren.
Gods vrede kent, Gods vrede kent, kent geen gesloten vizieren.

Schilder je leven in duizenden kleuren. 
Speel met de stralende kleur van Gods licht. 
Durf maar, probeer maar en zie het gebeuren. 
Die heldere kleur die verruimt je zicht.

Schilder je leven in duizenden kleuren.
Durf maar, probeer maar en zie het gebeuren.

Schilder je leven in duizenden kleuren. Speel met de stralende kleur van Gods licht. 
Durf maar, probeer maar en zie het gebeuren. 
Die heldere kleur die verruimt je zicht. (3 keer)

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Lezing uit de Bijbel : Exodus 17: 1-7

De Messengers zingen : ‘Hoog is uw naam’
Tekst en muziek: Remco Hakkert

Hoog is uw naam
Wij prijzen U, o Koning
Voor wat U deed, voor wat U doet
en voor wat komen zal
Hoog is Uw naam
Breng ons samen in Uw woning
Laat ons delen in Uw majesteit
O Heerser van ’t heelal

De lucht, de zee, het land
Willen zingen van Uw almacht, Heer
Alle werken van Uw hand
Alle volken prijzen U steeds meer

Kom in ons midden, Heer
En bewijs Uw trouw op deze dag.
De stemmen klinken weer,
Omdat iedereen U loven mag

Overdenking ‘Op weg’

De Messengers zingen: ‘Door de Heilige geest zijn wij één’ 
tekst en muziek Peter Scholtes/Charles A.E. Groot
 
Door de Heilige Geest zijn wij één in de Heer
Door de Geest groeit de liefde voor elkaar steeds meer
Daarom bidden wij samen dat die liefde zichtbaar wordt
Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar
Jezus’ mensen hebben liefde voor elkaar
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In het volgen van Jezus wordt de liefde openbaar
Samen biddend geloven met de handen in elkaar
En de mensen vertellen dat God niet veranderd is
Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar
Jezus’ mensen hebben liefde voor elkaar

Ja, wij danken de Vader, die ons leven bewaart
En wij prijzen de Zoon, die ons zijn liefde verklaart
Lof en eer voor de Geest in Hem ontmoeten wij elkaar
Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar
Jezus’ mensen hebben liefde voor elkaar

Gezegend onderweg

Carlijn Bik, Madelief Budding, Suus Dortland, Christel Kösters en Eline Vellekoop
maken de overstap 

van de basiscatechese en de kindernevendienst 
naar de jeugdkerk en provider

– Ter inleiding op de overstap

– We luisteren naar ‘Ik denk dat ik ga lopen’ van Bløf

Ik denk dat ik ga lopen
Naar het eind van het begin
Binnen in mijn lichaam
Zal de opening er zijn
Nederig en klein
Zijn mijn stappen en mijn moed
Maar het voelt goed om koers te zetten
Naar het eind van het begin

Ik denk dat ik ga lopen
Tot beginnen niet meer kan
En het zand onder mijn voeten
In de open lucht verdwijnt
Of het wezen is of schijn
Doet er eigenlijk niet toe
Want ik moet gewoon op weg
Naar het eind van het begin

Ik denk dat ik ga lopen
Ik denk dat ik ga lopen

Ik denk dat ik ga lopen
Naar het eind van het begin
Veel meer zit er niet in
Maar het geeft me wel de tijd
En de zoete zekerheid
Dat de diepte en de afstand
Steeds hetzelfde zullen zijn
Van het eind tot het begin

Ik denk dat ik ga lopen
Tot beginnen niet meer kan
En ik vind wat ik niet zoek
Ik hoop maar dat ik het herken
En als ik bij het einde ben
Loop ik door langs de rivier
Die zich slingerend een weg baant
Zonder eind aan haar begin

Ik denk dat ik ga lopen
Ik denk dat ik ga lopen

- De kinderen krijgen een rugzakje mee voor onderweg

- ‘Zeventien miljoen mensen’

- Gedicht voor onderweg ‘Tegen beterweters in’ 
(Karel Eykman)

Je rijdt de straat uit
tegen het ochtendlicht in.
Je recht je rug
om de rugzak aan je schouders.
Je kijkt niet om
je richt je blik recht vooruit.
Zo fiets je naar school.
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Als ik je zo zie
ben ik zo trots op jou.
Ik zou je mee willen geven:
blijf nieuwsgierig en blijf overeind.
Ga met open ogen de wereld tegemoet.
Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels,
maar ga de weg van moedige eerlijkheid,
dan ben je op de goede weg. 

Ga zonder vrees tegen betweters in.
Wat je ook doet, doe er goed aan.
Waar het ook met je heen gaat, je komt er wel.

Zo fier als je nu bent moet je blijven.
Zo zal ik je altijd onthouden.
Je moet je houden aan het lef dat je al hebt.

Zie ik je zo wegfietsen
dan heb je mijn zegen.
Daar moet je het mee doen.
Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?

– De doopkaarsen worden aangestoken

–  Carlijn, Christel, Eline, Madelief en Suus 
ontvangen de zegen

–  Vraag aan de gemeente (gaat staan)

Voorganger Gemeente wilt u met hen gaan, 
met hen in gesprek blijven,
advies geven, naar hen luisteren,
en hen begeleiden waar dat nodig is: 

Gemeente: JA!

–  De overstap 

De Messengers zingen : ‘Onderweg’ – Gerald Troost

Wij zijn onderweg.
Wij zijn onderweg, onderweg naar een oneindig feest.
En soms hoor ik het gejuich, ook al ben ik er nog nooit geweest.
Wij blijven bij elkaar. We hebben niet zo heel veel tijd 
en we houden elkaar vast, want dan raken we de weg niet kwijt.

En de eeuwen gaan voorbij, iedere kleur en elk gezicht 
is een schakel in de rij. Wij reizen samen in Zijn licht. 
Ja, ik mag nu al iets ervaren. Dan kom ik dichter bij het doel.
Dan gaat de hemel voor ons open, wat een gevoel. 

Wij zijn onderweg.
Wij zijn onderweg, en we moeten zoveel dalen door.
En niemand weet waarom, 
maar we zoeken naar het juiste spoor.
Als de nacht begint en het donker duurt een eeuwigheid,
dan zoeken we Zijn kracht, omdat Hij ons naar het leven leidt.
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Je mag dromen van die dag, maar onze woorden zijn te klein.
Er is niemand die begrijpt hoe onvoorstelbaar het zal zijn.
En het verdriet dat wij nu delen, met onze reis nog voor de boeg, 
is al gedragen tot het einde, dat is genoeg.

Laten we reizen naar de toekomst, 
het is een groot geweldig plan,
en omdat Hij het heeft geschreven, ben ik niet bang.

Wij zijn onderweg.

En op een dag zal het gebeuren, 
dan zal ik juichen voor Zijn troon.
En ik mag nu al zeker weten, dat ik bij Hem woon.
Ja, dan gaat alles in vervulling, dan is de reis voorgoed voorbij.
Dan is de last van onze schouders, want we zijn vrij.

Wij zijn onderweg.

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
G.: heer hoor ons

Stil gebed 

De Messengers zingen: ‘Onze Vader’

Onze Vader, in de hemel
Heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard

Want van U is het Koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel
Geef ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij dat doen
En vergeven die ons iets schuldig zijn

Want van U is het Koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het kwaad

Want van U is het Koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid.

Amen.
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Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:
1e KerkInActie / binnenlands diaconaat.
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)

We zingen staande ‘Nu wij uiteengaan’ 423

2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:

Refrein:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3.
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:

Refrein:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zending en Zegen

Allen (gezongen) : AMEN

Orgelspel: Toccata en Fuga F-dur,
Dietrich Buxtehude (ca. 1637 – 1707)

***

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
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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 
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 13 september
Taizéviering 19.00 uur

Maandag 14 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 15.00 uur

Dinsdag 15 september
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 16 september
Op de koffie bij de dominee 10.30 uur
Lunch 12.00 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zondag 20 september
Dienst , vredeszondag 10.00 uur

Aan iedereen die de Wereldwinkel een warm hart toedraagt
U zult begrijpen dat het, mede door de maandenlange sluiting vanwege corona, met 
de winkel niet echt goed gaat!

Daarom willen wij u van harte uitnodigen vanaf nu voor uw eerlijke boodschappen en 
cadeaus toch vooral bij de Wereldwinkel te kopen.

In de maanden september en oktober is de winkel weer wat vaker open. De openings-
tijden zijn dan woensdag t/m zaterdag van 12 tot 15 uur.

Is het voor u moeilijk of echt niet mogelijk om naar de winkel te komen of kocht u 
altijd bij de stand in de kerk dan kunt u contact opnemen met:
rwit@hetnet.nl of moniquemwm@hotmail.com of bellen naar telefoon 06-18458091.
U kunt bij ons ook fairtrade kerstpakketten bestellen (bestellen vóór half oktober geeft
de meeste kans op voldoende voorraad).

Van harte welkom! Wereldwinkel, Hoogstraat 104, Vlaardingen.
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OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
16 september
Derde woensdagochtend van de maand

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoe-
ten. 
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er nu ook 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 Anneke Rodenburg - tel. 010 4340055.
Het is ook mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Volgende data voor 2020: 21 oktober, 18 november.

Tot ziens!

God en de pandemie
Een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt.

Een van de meest spraakmakende theologen van dit moment is N.T. (Tom) Wright, 
vooraanstaand nieuwtestamenticus en oud-bisschop van de Anglicaanse kerk. Hij 
schreef een goed en helder, richting wijzend boekje, van ruim 100 pagina’s, waar ik 
best enthousiast over ben.

De tijd die we hebben doorgemaakt, die we nog steeds meemaken vraagt op tal van 
manieren om bezinning. Het vraagt om doordenking van de kwetsbaarheid van onze 
‘global village’, het stelt vragen over levensgrenzen, over de macht van de medici en 
de bevoegdheden van de politiek.
Maar er wordt ook om een theologische bezinning gevraagd. Waar is God in dit 
gebeuren? Hoe dienen we als gelovige, als kerk hiermee om te gaan? Hoe zullen we 
hierna kerkelijk gemeenschap zijn? Tom Wright maakt in dit boekje een eerste 
uitdagende bijbels-theologische verkenning.

Drie woensdagavonden: 23 september , 4 november en 18 november
Tijd: van 20.00 uur 
Plaats: Bethelkerk, 
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg

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

Ik nodig iedereen van harte uit om tijd in te ruimen om dit boekje te lezen en er met 
elkaar over te spreken. 7 is voldoende.
(Aanmelden via de mail of app)

ds. Guus A.V. Fröberg
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