
Orde van dienst voor de viering

van zondag 13 maart 2022

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

              
voorganger : Ds. Neely Kok
orgel : Hans Treurniet

      lector : Tiny Peitsman

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.  

Tweede zondag      De verheerlijking op de berg         
Lucas 9: 28- 36
Jezus ging met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Kleding werd 
stralend wit. 
Een stem uit een wolk bevestigt dat Jezus de zoon is, de uitverkorene. We zien tussen
de takken een wolk van gipskruid.

Orgelspel: ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’ (NLB 130a)

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

Welkom 

Wij zingen lied 66: 1 
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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 66: 3

3.
Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

(hierna gaan we zitten)

Kyriëgebed  eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: lied 368 D

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 6: 1-8
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Wij zingen lied 985

2.
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

3.
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

Schriftlezing : Lucas 5: 1-11

Wij zingen lied 314: 1,2,3 (Here Jezus om uw woord)
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2.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen lied  326: 1,2,3 en 6 

2.
Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.

3.
Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

6.
O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

De kinderen komen terug van de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

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, 
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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 

We zingen staande lied: 1005: 1, 2 en 5 

2.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord.
  refrein:
  Christus, ons licht
  schijn door ons heen, schijn door het duister.
  Christus, ons licht,
  schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is.
  refrein:
  Christus, ons licht
  schijn door ons heen, schijn door het duister.
  Christus, ons licht,
  schijn ook vandaag, hier in uw huis.
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Zending 

V: In ons hart en in ons huis
G: DE ZEGEN VAN GOD
V: In ons komen en in ons gaan
G: DE VREDE VAN GOD
V: In ons leven, op onze zoektocht
G: DE LIEFDE VAN GOD
V: Bij het einde, nieuw begin
G: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN 

Zegen

Orgelspel: ‘Geef vrede door van hand tot hand (NLB 1014)

Inzameling van de gaven voor:
1e  Kerk in Actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Bij de uitgang kunt u uw gift geven voor de bloemenpot.

***

Kerk zijn doe je met elkaar

Veel kerken in Nederland willen iets
              betekenen in hun eigen omgeving. 
Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die 
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse
gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen
dorp of stad. Geef in de collecte en steun het diaconale 
werk van Kerk in Actie. Helpt u mee?

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.
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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 14 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 15 maart
Soos 14.30 - 16.30 uur

Woensdag 16 maart
Avondgebed 19.30 uur

Zondag 20 maart
Dienst 3e zondag veertigdagentijd avondmaal 10.00 uur

Woensdag 16 maart

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur
in de Bethelkerk, een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond 
verhalen uit de Bijbel 

Thema: ‘de regel van het randje’
Barmhartigheid, Joods oogstlied en 3 liederen, Ruth 2: 1-18

Liturg: Rob van Herwaarden
Zang: Kees Nieuwstraten
Orgel:  Edwin Vooijs

Aanvang: 19.30 uur

’t boek Ruth is één van de vijf Feestrollen (Megilot) in de
Hebreeuwse Bijbel en werd in de synagoge voorgelezen op
Sjavoeot, het Wekenfeest, een meester-novelle van Hebreeuwse vertelkunst.  
Hoofdpersoon Ruth, een Moabitische vrouw, is een toonbeeld van trouw, solidariteit 
(‘Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’ zegt ze tegen haar schoonmoeder) maar
ook van moed en zelfstandigheid, niet in het verleden blijven hangen maar steeds 
nieuwe wegen durven gaan. En ze is ook een vrouw die zich durft toevertrouwen aan 
een ander en de Ander. 
Eén van de thema’s in deze novelle is de uitleg van één van de regels uit de wet van 
Mozes, de ‘regel van het randje’, een sociale wet, de verplichting voor familie 
tegenover in armoede vervallen familieleden om aren te mogen rapen aan de rand 
van je akker. 
Nu krijgen mensen een uitkering, maar daar wordt niet altijd positief over gesproken. 
Bij het aren rapen werden armen geactiveerd iets te doen maar werden niet 
overvraagd. En door het delen van de oogst bleek dat er genoeg was voor iedereen. 
Ook voor mensen aan de rand van de samenleving.

8

mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl
mailto:redactie@ambachtoost.nl


‘Stille’ film met orgelbegeleiding ‘The Phantom of the Opera’ 

Op zaterdag 19 maart wordt om 15.00 uur in de Bethelkerk in 
Vlaardingen de zwart-wit film ‘The Phantom of the Opera’ uit 
1925 vertoond. Deze ‘stomme’ film, tegenwoordig ook wel 
‘stille’ film genoemd, die ongeveer anderhalf duurt, wordt 
muzikaal begeleid door de bekende Rotterdamse stads- en 
Doelenorgel organist Geert Bierling (zie foto). Het begeleiden 
van ‘stomme’ of ‘stille’ (zoals ze tegenwoordig genoemd 
worden) films, is één van zijn specialiteiten.

Deze filmmiddag is een co-productie van De Windwijzer en protestantse wijkgemeente 
Ambacht-Oost. Zij bieden u de gelegenheid om een unieke vertoning van deze mooie oude
zwart-wit film met instrumentale begeleiding te zien.

De film vertelt het verhaal van een gemaskerde figuur die in de donkere kelders van het 
Parijse operagebouw woont, en angst inboezemt op iedereen die er komt. Hij wordt 
waanzinnig verliefd op een onschuldige, jonge zangeres, Christine, en wijdt al zijn tijd aan
haar om een grote ster van haar te maken.
U kunt zich aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.

Toegang: € 7,50 incl. thee- of koffie.

Plaats en tijd:
De Bethelkerk bevindt zich aan de Burgemeester
Verkadesingel 26 in Vlaardingen.
De kerk is geopend vanaf 14.30 uur.
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