
Orde van dienst voor de viering

van zondag 14 november 2021

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen  

Gustave Doré, 1870

      
voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten
orgel  : Hans Treurniet
lector  : Kees Nieuwstraten
voorzang : Rob van Herwaarden

Orgelspel: ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’, Psalm 146 
Adriaan Kousemaker (1909-1984)

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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Wij zingen staande lied (Psalm) 146 vers 1 en 3 

3.
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

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

Wij zingen lied 146 vers 5
5.
Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ‘t verderf.
Eeuwig koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

(hierna gaan we zitten)

Inleiding op de dienst
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Kyriëgebed  eindigend met de woorden: 
“wees barmhartig, God”

waarna we zingen Lied 367d

Glorialied: Lied 304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven,
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen
houdt Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Schriftlezing : Exodus 30:11-16:
De EEUWIGE zei tegen Mozes: ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten 
allen die geregistreerd worden de EEUWIGE losgeld betalen voor hun leven, om te 
voorkomen dat zij vanwege de telling door een plaag worden getroffen. Ieder die 
meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het 
heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de EEUWIGE bedraagt de helft 
daarvan. Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze 
heffing voor de EEUWIGE betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer 
af dan een halve sjekel, armen niet minder. Het losgeld dat je van de Israëlieten in 
ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De 
losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, brengt hen bij de EEUWIGE in 
herinnering.’
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Wij zingen lied (Psalm) 16b   6x:
De eerste en laatste keer allen; de tweede en vierde keer vrouwen en kinderen; de 
derde en vijfde  keer mannen.

Schriftlezing : Markus 12:38-13:2:
Tijdens zijn onderricht zei Jezus: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure 
gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een 
ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: ze verslinden de huizen van 
de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger 
worden geoordeeld dan over anderen!’
Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel 
rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee 
muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen
bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de 
offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben 
gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze 
had, haar hele levensonderhoud.’

Toen Hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Meester, kijk eens, 
wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ Jezus zei tegen hem: ‘Die 
grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen steen op de andere 
zal blijven; alles zal worden afgebroken.’

Wij zingen Lied 72a / refrein: Gemeente
voorzang: Rob van Herwaarden – Let op: na couplet 2 geen refrein

refrein
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voorzang:
1.
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.

allen refrein:

voorzang:
2.
Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.

(geen refrein)

voorzang:
3.
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van 
gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.

allen refrein:

voorzang:
4.
Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.

allen refrein:

Uitleg en verkondiging

Wij zingen Lied 723
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De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
“Heer, hoor ons als wij zingend bidden!”

Wij zingen Lied 368h

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 
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We zingen staande Lied (Psalm) 146a vers  1, 4 en 7 

4.
Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

7.
Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van uw licht.

Zending 

Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: ‘Laat ons nu vrolijk zingen’, Lied 146a
Jan D. van Laar (*1936)

Collecte : 1e  Diaconie
2e  Wijkkas
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*** 

Na de dienst is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te drinken

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: 
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.

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven 
op het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg, redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 14 november
Cantatedienst 17.00 uur 

Maandag 15 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 16 november
Soos 14.30 – 16.30 uur

Zondag 21 november
Gedachtenisdienst 10.00 uur

CANTATEDIENST

Zondag 14 november
17.00 uur

'Cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme' BWV 140

Solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Arco Mandemaker (tenor), Andreas Goetze 
(bas)

De cantates worden uitgevoerd door een 
deels vaste bezetting, bestaande uit koor, 
orkest en organist.

Koor: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam
Orkest: Collegium Delft
Orgel en continuo: Arjen Leistra
Muzikale leiding: Bas van Houte
Voorganger ds. Guus A.V. Fröberg
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(vervolg op volgende pagina)
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