
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 27 februari 2022
in de Bethelkerk

Pieter Bruegel de Oude, De parabel der blinden

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Piet George Klootwijk
lector : Nelleke Slootweg

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 ‘De dag gaat open’ 217

2.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

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  ‘De dag gaat open’ 217

4.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

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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Glorialied ‘Aan u, Vader alle glorie’
Tekst Sytze de Vries, Melodie PRAISE MY SOUL 

(‘O Heer, die onze Vader zijt’)

2.
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3.
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing : Jeremia 7 : 1-15
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2.
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3.
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4.
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.

Schriftlezing : Lucas 6 : 39-49

Wij zingen ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 25a

2.
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levensloop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.
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Uitleg en verkondiging 

Wij zingen ‘Geef vrede, Heer geef vrede’           1010

2.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.:Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons
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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 “Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak’
Tekst Sytze de Vries naar Horatius Bonar
melodie KINGFOLD (Engels volkslied) bewerkt door R. Vaughan Williams

2.
Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
wie dorst heeft, neem van mij
het levend water dat ik schenk.
Dan gaat je dorst voorbij.
Ik ben gegaan, en ook ik dronk
toen van zijn overvloed.
En opgeleefd met hart en ziel
blijf ik door Hem gevoed.

3.
Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
Ik ben het stralend Licht.
Waar heel je wereld duister is
ben ik je vergezicht.
Ik keek Hem aan en zag in Hem
mijn zon, mijn goede ster.
Zolang Hij maar mijn pad verlicht
is morgen nooit te ver.
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Zending en zegen

Allen : AMEN

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconie
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 28 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 1 maart
Soos 14.30 - 16.30 uur

Woensdag 2 maart
Bijbelleerhuis 10.30 uur
Avondgebed 19.30 uur

Zaterdag 5 maart
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 6 maart
Dienst 1e zondag veertigdagentijd 10.00 uur

Op weg naar Pasen

(Huis)Paaskaars
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.
De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. 
De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 15 april zal worden aangestoken is 
de kaars C met de afbeelding van brood (korenaar) en wijn (kelk). De te bestellen 
huispaaskaarsen zijn:
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A     B    C       D   E    F

De andere kaarsen zijn A Emmaüsgangers, B De Levensboom, D Nieuw begin, 
E Chi-Rho kruis en F Vredesduif.

Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen. 
De huispaaskaarsen zijn tot woensdag 9 maart te bestellen via de intekenlijst in de 
kerk en bij de koster Frouwke Vermaat: frouwkevermaat@ambachtoost.nl.

40 dagen kalender
Onze eigen 40 dagen kalender is uitgekomen! De kalender
omspant de gehele Veertigdagentijd en bestaat uit bijdragen van
gemeenteleden van Ambacht Oost. 

Zij hebben zich laten inspireren door
het thema ‘genoeg’ en dat levert soms verrassende 
vergezichten op, de bijdragen zijn doorgaans heel 
persoonlijk van aard. Ze zijn bedoeld om elkaar te 
inspireren en te bemoedigen, om met elkaar levende 
gemeente van Christus te zijn in deze veranderende 
wereld.

De kalender kost minimaal € 1,50 per stuk en dient 
contant te worden afgerekend bij aanschaf 
(collectebonnen mag ook). 

De kalender is te koop bij de erediensten, vanaf 
zondag 20 februari (beide uitgangen van de kerk). Ook
bij de woensdag-avondgebeden kunt u de kalender 
kopen, alsmede op maandagochtend van 9-12 uur via 
de kosteres of iemand van de klussenclub.

Mocht u door overmacht niet in de gelegenheid zijn om de kalender af te halen in de 
kerk dan kunt u contact met mij opnemen, via:
– tel: 06 25108182 of
– e-mail: corkees29@gmail.com  
Ik kom dan de kalender bij u thuis brengen.
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Ik wens u en jullie een mooie en inspirerende 40-dagen tijd toe, op weg naar Pasen, 
en hoop dat de kalender daarin mag bijdragen. Koop ‘m, lees ‘m, verspreid ‘m. 
U steunt daarmee ook de Vastenactie.

Kees Nieuwstraten
samensteller  

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 6 maart a.s. is er weer een actie en wij vragen
u dan om blikjes vis (bijvoorbeeld tonijn) mee te 
brengen. Meer blikjes mag natuurlijk ook. We hopen dat u
weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken.
De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor
voedselpakketten voor mensen die nog niet zijn 
toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp 
nodig hebben, of als aanvulling op de pakketten.

Alvast hartelijk bedankt.

Jos van den Boogert, 06-38315155
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