
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 13 februari 2022
in de Bethelkerk

Voorganger : Pastor Annabell de Jong
Organist : Hans Treurniet
Lector : Kees Nieuwstraten

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

DIENST

Orgelspel: Moderato F-dur Leon Boëlmann (1862-1897)

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  NLB 413: 1-2 Grote God wij loven U

2.
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
''Heilig, heilig, heilig'' 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

we zingen 413: 3

3.
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan-
laat ons niet verloren gaan.
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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.

Gloria NLB 305 Alle eer en alle glorie

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!

DIENST VAN HET WOORD

Voor de kinderen

Schriftlezing : Jesaja 55: 1-3

Orgel: ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Schriftlezing : Johannes 6:25-40

Uitleg en verkondiging 
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Video lied: Wir dürfen kommen (wij durven te komen)
https://www.youtube.com/watch?v=Dy3j2sg2uOg

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

Wij zingen NLB 426 God zal je hoeden

Zending en zegen

Allen : AMEN

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Wijkkas

Bij de uitgang staat de bloemenpot
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Orgelspel: ‘Herr Gott, dich loben alle wir’
Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

***

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 13 februari
Cantatedienst 17.00 uur

Maandag 14 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 15 februari
Cantorij 8.15 uur

Woensdag 16 februari
Koffieochtend 10.30 – 12.00 uur

Zondag 20 februari
Dienst 10.00 uur

KOFFIEOCHTEND

Derde woensdagochtend van de maand

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

Iedereen is van harte welkom.
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Vlaardingen geeft warmte

De energieprijzen stijgen en het dagelijks leven wordt duurder. Voor mensen met een 
laag inkomen en vaak hoge stookkosten (door slecht geïsoleerde woningen) zijn deze 
extra kosten nauwelijks op te brengen.
Daarom doen we een beroep op onze onderlinge solidariteit onder het motto: 
VLAARDINGEN GEEFT WARMTE. Samen tegen energiearmoede!
Steun dit initiatief en stort een gift op rekening: NL49 RABO 0373 7394 94 t.n.v. 
Helpen waar geen helper is. O.v.v. Vlaardingen geeft warmte.
De volledige opbrengst gaat naar de ca. 200 cliënten van de Voedselbank 
Vlaardingen.
Neemt u ook een stapeltje mee om rond te brengen?
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