
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 6 februari 2022
in de Bethelkerk

Vincent van Gogh, de opwekking van Lazarus

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
lector : Carina Kal

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 
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Wij zingen ‘In de veelheid van geluiden’ 283

2.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

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 ‘In de veelheid van geluiden’ 283

4.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5.
Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.
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Gloria ‘Zing van de Vader’   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:
houd 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 niet te vrezen:
houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing : Klaagliederen 3: 22-26.

Wij zingen ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren (psalm) 103

Schriftlezing : Johannes 11: 1-16 en 24-27
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Wij zingen ‘Het licht dat weer opnieuw begon’

5.
De hemel immers is nabij!
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij
en door de stralen van uw gloed
wordt alles wat er leeft gevoed.

8.
Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
looft God vandaag van uur tot uur!

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen ‘Voor mensen die naamloos’ 647

2.
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.

3.
Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.

4.
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
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Herbevestiging

Om te beginnen
Gemeente, de kerkenraad heeft u bekend gemaakt dat Corrie Vellekoop, Marianne de 
Wilt, Pieter Vellekoop en Wilma van der Heul tot diaken worden herbevestigd, dat 
Edith de Lange tot ouderling wordt herbevestigd  en Cees Aleman en Kees 
Sterrenburg tot ouderling-kerkrentmeester worden herbevestigd.
Tevens wordt Theo Werner herbevestigd als diaken met bijzondere opdracht, nl. 
‘Afgevaardigde voor de Windwijzer in de Algemene Kerkenraad’.

We stellen vast dat er geen bezwaren zijn, daarom mogen we thans overgaan tot de 
herbevestiging. 

Ter inleiding

Steeds opnieuw worden in de gemeente van Christus
vrouwen en mannen geroepen
om samen met de voorganger
de dienst aan Gods Rijk gestalte te geven in het ambt,
en het heil, ons toevertrouwd,
als gegeven talenten te beheren,
tot glorie van de Ene, tot genade voor ons allen.

Zo worden in de Gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken.
om samen met de predikanten, kerkelijk werkers,
pastoraal medewerkers en andere gemeenteleden  
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Gebed

Belofte bij voortzetting van het ambt

De ambtsdragers gaan staan

Voorganger:
Beste Corrie, Marianne, Pieter en Wilma, Edith, Cees en Kees en Theo, jullie zijn reeds
eerder in het ambt bevestigd, daarom vraag ik jullie:

Beloof je dit waardig en trouw te blijven doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt.

En beloven je voorgoed geheim te houden
al wat aan je wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop je antwoord?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.

Zegen

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente
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Allen gaan staan

Gemeente van de Bethelkerk,
nu, Corrie Vellekoop, Marianne de Wilt, Pieter Vellekoop en Wilma van der Heul tot 
diaken zijn herbevestigd, Edith de Lange tot ouderling is herbevestigd  en Cees 
Aleman en Kees Sterrenburg tot ouderling-kerkrentmeester zijn herbevestigd en Theo 
Werner herbevestigd is als diaken met bijzondere opdracht, nl. ‘Afgevaardigde voor de
Windwijzer in de Algemene Kerkenraad’,
belooft u hen te omringen met uw meeleven,
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan de Heer en zijn Rijk  en hen keer op 
keer te dragen met uw gebed?

Gemeente: Ja beloven wij!

Wij zingen ‘vervuld van uw zegen’ 425

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

Wij zingen ‘Nu is het licht ontboden’
tekst Sytze de Vries, melodie Johann Crüger (gez. 214)

2. 
Nog kan het duister duren, 
het licht blijft toegezegd! 
Want in de zwaarste uren 
is onze nacht weerlegd: 
is Christus niet de vlam 
die door het duister kwam, 
ons aangestoken heeft 
met vuur dat eeuwig leeft? 

3.
Nooit zal die vlam nog doven 
dank zij die ene mens 
die alle nacht te boven 
geloofd heeft, onbegrensd. 
Hij is het eerste licht, 
dat ons de dag bericht, 
de zon die schijnen gaat, 
de glans van Gods gelaat! 

Zending en zegen

Allen : AMEN
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Inzameling van de gaven voor:

1e Kerk in Actie Wereld-diaconaat 
Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In 
het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te 
voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe 
verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt 
boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe 
landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, 
samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om 
bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende ovens 
bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te 
geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al 
getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken? 

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: 
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 7 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Dinsdag 8 februari  
Paasplatform 19.30 uur

Donderdag 10 februari
Afscheid van domineesland 2 20.00 uur

Zaterdag 12 februari
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 13 februari
Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur
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Afscheid van domineesland 2
Na de eerste avond moesten we onmiddellijk weer stoppen.
We willen de draad nu weer oppakken.
Deze tweede avond gaat over een actueel, al jaren, moeten we zeggen, al sinds het 
begin van de kerk niet weg te denken thema: apostolair en missionair.
‘Kerk en wereld, kerk en schare’ over de kerk als apostolaire, missionaire gemeen-
schap.
Over de verhouding van de kerkelijke geloofsgemeenschap en de wereld om haar 
heen.

Van harte welkom op donderdag 10 februari 20.00 uur
Heb je de eerste avond gemist? Van harte welkom! Laat het mij wel even weten.

Ds. Guus A.V. Fröberg, predikant@ambachtoost.nl.
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