
Liturgie 
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 5 september 2021

voorganger  : Ds. Wim Barendrecht 
organist : Guus Korpershoek
lector : Kees Nieuwstraten

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

DIENST

Orgelspel: 

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom en mededelingen
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Wij zingen staande : Lied 139: 1 en 2

2.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

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 139: 14
14.
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

hierna gaan we zitten
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Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Glorialied 303

2.
Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons.Hij leeft vandaag
hier onder ons, hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3.
Geest die ons troost, levend nabij, 
genezing en vuur. Adem van God,
kracht onderweg dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Dienst van het Woord
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Gebed van de zondag

Voor de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Jesaja 43: 9 - 12

Wij zingen : Lied 305

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Lezing: Mattheus 5: 13 - 16
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Wij zingen : Lied 838

3.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Uitleg en verkondiging  
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Zang Lied 289

Refrein

2.
Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein

3.
Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien, -
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

De kinderen komen terug van de kindernevendienst
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Dienst van de gebeden

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Gebed in Stilte

Onze Vader 
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

Wij zingen staande Lied 970

2.
Ranken zijn er vele, één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3.
Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.
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4.
Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5.
Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Collecte: 
1e Kerk in Actie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

Wij verzoeken u na de zegen weer te gaan zitten.
En volg de instructies om de kerkzaal te verlaten.

***

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.

Maandag 6 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen 13.30 uur

Dinsdag 7 september
Ouderensoos 14.30 – 16.30 uur
Cantorij 20.15 – 22.00 uur

Zaterdag 11 september
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 12 september
Dienst 10.00 uur
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Burendag 25 september

25 september is het Burendag.
De Bethelkerk is dan van 13.00 – 16.30 uur open voor 
alle buren, dichtbij en ver weg.
We zijn weer open. Na een periode waarin heel veel 
activiteiten niet of slechts online plaatsvonden, zijn we 
blij dat we weer open zijn om ook onze buren te 
ontvangen.

De Bethelkerk is deze middag open. 

U kunt koffie, thee en limonade drinken, 
de kerk bekijken, je kunt er oud-Hollandse 
spelletjes spelen en er wordt muziek gemaakt. 
Verschillende musici uit de buurt komen die 
middag musiceren.

Van harte welkom op zaterdag 25 september 
van 13.00 -16.30 uur in de Bethelkerk.

Ghana: vaktraining 
jongeren

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een 
nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder 
vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, 
hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar 
de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen 
kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-
Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede 
ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor 
kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. 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 jongeren een vakopleiding
 te bieden. Dank u wel! 

9



Soosmiddag

Nu er meer mogelijkheid van bewegingsvrijheid is gaan we weer beginnen met
de soosmiddagen op de dinsdagmiddag.
10 maart 2020 was onze laatste soosmiddag met elkaar.
We zijn nu 1,5 jaar verder maar zijn wel met elkaar verbonden gebleven. 
Elke 4 weken werd er door de gastdames ‘post’ rond gebracht. Een meditatie, 
verhaal en puzzel of deurbezoek en telefoontje.
Dit alles werd zeer gewaardeerd.

Maar nu is het weer tijd voor de ‘gewone’ soosmiddagen.
Op 7 september van 14.30 uur tot 16.30 uur is
iedereen welkom in de Bethelkerk voor een gezellige
middag met een korte meditatie, zingen, spelletje en
aandacht voor elkaar.
Wees welkom. Misschien ook iets voor u! 
Graag een mondkapje meenemen.

Heeft u vragen dan kunt u bellen naar Marry v Wijk. 
Tel. 434.11.95

De Gastdames van de ouderensoos.
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