
Orde van dienst 
voor de viering van zondag 6 maart 2022

Invocabit
‘Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreze, dan kom Ik nog dat

ogenblik om hem nabij te wezen. (Ps. 91:15)
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
lector : Cobie van der Vlies

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

Liturgische schikking Veertigdagentijd
Mooie dingen vallen ons toe. 
Liefde en genade van God ontvang je.
De basis van de schikkingen is een open schaal die het ontvangen symboliseert.
De veertigdagentijd is een periode van bezinning. We zien dit verbeeld in de hoge kale
takken die naar de hemel reiken.  

Eerste zondag  De verzoeking in de woestijn.       
Lucas 4: 1-13
Jezus wordt in de woestijn door de duivel driemaal op de proef gesteld. Jezus gaat 
niet in op de vraag om een steen in brood te veranderen.

Orgelspel: 

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Wij zingen  ‘Het waren tien geboden’ 540
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3. A
en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.

5. A
Elia heeft gelopen
tot hij bij Horeb kwam,
Elia heeft gelopen
vier maal tien dagen lang;

4. B
Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaän
en Isrel heeft gezworven
vier maal tien jaren lang;

6. B
en Mozes en Elia
zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel
de Geest genesteld is.

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 ‘Het waren tien geboden’ 540
7.  A
Maar Jezus is beneden,
een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden
verzocht in de woestijn,

9. A
en Hij heeft overwonnen,
haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen
omhoog in de woestijn,

8.  B
en hier heeft Hij geleden
de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden
vier maal tien dagen lang;

10. B
dan zullen wij U loven
vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven,
ons hart in vuur en vlam.

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.

Wij zingen ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’  
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13.
Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar uw Naam ontbreekt:
Kyrie eleison!

14.
Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.
Wij zullen vol vertrouwen gaan:
Kyrie eleison!

15. 
Laat ons het pad niet bijster zijn,
al moeten wij door de woestijn:
Kyrie eleison!

16. 
Licht ons dan bij, wij volgen hem
die opgaat naar Jeruzalem.
Kyrie eleison!

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing : Deuteronomium 5 : 6-21

Wij zingen ‘Het woord dat u ten leven riep’ 316

4.
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Schriftlezing : Lucas 4 : 1-13

Wij zingen psalm 91 vers 7
7.
Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.
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Uitleg en verkondiging 

Wij zingen : ‘Jezus diep in de woestijn’ 539

2. (gelezen)
Veertig dagen zonder brood, 
Hij is niet bezweken,
- ook al was de honger groot - 
voor zijn tegenspreker.

4. (gelezen)
Jezus zei: Ik kniel niet neer, 
want er staat geschreven:
‘Bid alleen tot God de Heer, 
dien Hem heel je leven’.

3.
Alle rijkdom, alle macht
lagen in Zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander.

5.
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen.

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
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Wij zingen  ‘Een mens te zijn op aarde’    538

2.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Zending en zegen

Allen : AMEN
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Inzameling van de gaven voor:
1e  Kerk in Actie Zending 40 dagentijd
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 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 8 maart
Soos 14.30 - 16.30 uur

Woensdag 9 maart
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 10 maart
Afscheid van domineesland 3 20.00 uur

Zaterdag 12 maart
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 13 maart
Dienst  2e zondag veertigdagentijd 10.00 uur

Jamverkoop
Na de dienst kunt u weer jam kopen. 
Overigens blijft het ook mogelijk om via mail of telefoon jam te bestellen, die we dan 
komen bezorgen. 
Kees en Ellen Haas, ellenkees.haas@hetnet.nl – tel: 010 4358606.

40 dagen kalender
Onze eigen 40 dagen kalender is nog verkrijgbaar! 
De kalender kost minimaal € 1,50 per stuk en dient contant te worden afgerekend bij 
aanschaf (collectebonnen mag ook). 
De kalender is na de dienst te koop (beide uitgangen van de kerk). 
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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.

Kees Nieuwstraten, samensteller 

(Huis)Paaskaars
Nog te bestellen: een huispaaskaars.
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:

     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 https://boca.nl/boca-kaarsen-paascatalogus
De huispaaskaarsen zijn tot woensdag 9 maart te bestellen via de intekenlijst in de 
kerk en bij de koster Frouwke Vermaat: frouwkevermaat@ambachtoost.nl.

Afscheid van domineesland 3
De volgende avond gaat over de Liturgie, over de kerkmuziek.
Ik heb Edwin Vooijs organist en cantor gevraagd om ook aanwezig te zijn en ons 
muzikaal te ondersteunen en zo nodig te begeleiden.
Een vraagje ter inleiding : Welk lied is - op dit moment - je favoriete kerklied, melodie
en/of tekst? En kun/wil  je dat kort op de komende avond toelichten?
Laat wel even weten of je komt. i.v.m. tafel en stoelen klaarzetten, koffie en thee.
Van harte welkom. 
Donderdagavond 10 maart, 20.00 uur.

Avondgebeden veertigdagentijd

Alle woensdagen van de veertigdagentijd is er een avondgebed in de Bethelkerk. 
Aanvang 19.30.

Thema van de avondgebeden is: ‘Genoeg’.
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Ook mee te vieren via: kerkomroep.nl en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen.

Bij de uitgang staat de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

Woensdag 9 maart
Thema: ‘Uw woord is mij genoeg’ 
De hoofdman van Kapernaüm, Matteüs 8: 5-13
Over de kracht van het woord.
Soms moeten er ook in de kerk krachtige woorden 
gesproken worden.
‘Neen’, “Nein’, ‘het is genoeg’, ‘tot hier en niet verder’, 
‘Dit is vloeken met de Bijbelse boodschap’.
Een avondgebed in de Geuzenmaand!

Liturg: ds. Guus Fröberg
Orgel: Piet George Klootwijk
Voordracht: Nelleke Slootweg
Schilderijen van het schilderscollectief.
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