
Orde van dienst voor de viering van 
zondag 21 februari 2021

Invocabit

‘Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreze, dan kom Ik nog dat
ogenblik om hem nabij te wezen. (Ps. 91:15)

in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
zanger : Ad de Hek
lector : Marianne Beekman

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

Bij de liturgische schikking:  Levensweg
Jezus ging de weg van het leven met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Maar 
het was ook een weg naar het leven: zijn verhaal loopt uit op het nieuwe begin van 
Pasen. Daarmee heeft Jezus ook voor ons een levensweg gebouwd.

Bij de schikkingen zien we elke week een weg. Aan het einde ervan een bundel 
stengels waarin 2 bladeren ( als handen)  steken. 

1e week  21 feb.              Wat een plek
Jezus wordt in de woestijn veertig dagen op de proef gesteld door de Satan. Hij 
weerstaat de verleiding van macht en rijkdom. Engelen beschermen hem.

In de stengels steken 2 bladeren  als bescherming door de engelen.

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 gaan staan

Zang ‘Morgenglans der Eeuwigheid’ 213

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

Zang : ‘Morgenglans der Eeuwigheid’ 213

5.
Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Gebed 

Zang : ‘O Heer verberg U niet voor mij’ 944
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DIENST VAN HET WOORD

voor de kinderen

Schriftlezing: Genesis 9 : 8-17
 
Orgelspel 

Schriftlezing: Matteüs 4 : 1-11 

Uitleg en verkondiging: 

Zang : ‘Jezus diep in de woestijn’ 539

2. (gelezen)
Veertig dagen zonder brood, 
Hij is niet bezweken,
- ook al was de honger groot - 
voor zijn tegenspreker.

4. (gelezen)
Jezus zei: Ik kniel niet neer, 
want er staat geschreven:
‘Bid alleen tot God de Heer, 
dien Hem heel je leven’.

3.
Alle rijkdom, alle macht
lagen in Zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander.

5.
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen.
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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
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

Slotlied : ‘Een mens te zijn op aarde’    538
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2. (gelezen)
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3. (gelezen)
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.

Zending en zegen 

Allen : AMEN

Collectedoelen: 

1e Kerk in Actie 
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

***
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. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 22 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 24 februari
Avondgebed 19.30 uur

Zondag 28 februari
Dienst 10.00 uur
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