
Orde van dienst voor de viering van 
zondag 7 februari 2021

in de Bethelkerk

Rembrandt ‘de genezing van de schoonmoeder’

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
zanger : Lianne van Rijn en Marja Mooiman
lector : Tiny Peitsman

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

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

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

We gaan staan
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Zang ‘Hier gaat het licht ons voor’
(melodie 'De aarde is vervuld' (lied 650); tekst Sytze de Vries)

2.
Het daagt het donker uit,
weerspreekt de bange nacht.
Zijn stralen lichten toe
dat ons een wonder wacht.

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

Zang ‘Hier gaat het licht ons voor’

3.
Al wankelt ook de vlam,
een woord in weer en wind,
zij dooft alleen wanneer
zij geen beschutting vindt.

4.
Het deelt zich aan ons uit
en vraagt ons in haar kring,
dit vuur, het zoekt bij ons
vermenigvuldiging.

5.
Het gaat van hoofd tot hoofd,
en straalt van ons gezicht.
Want zo moet God geloofd
door kind’ren van het licht.

Gebed 

DIENST VAN HET WOORD

voor de kinderen

Schriftlezing: 2 Koningen 4 : 8-17 
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Orgelspel 

Schriftlezing: Marcus 1 : 29-39
 

Uitleg en verkondiging: 

Zang ‘Hij die blinden weer liet zien’ 534

2.
Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

3.
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 

4.
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

DIENST VAN DE GEBEDEN

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.
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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

Slotlied ‘Zolang wij ademhalen’ 657

2. (gelezen)
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

3. (gelezen)
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
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4.
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zending en 
gezongen zegen 
(tekst Sytze de Vries ; muziek Job de Bruijn)

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorga.

Allen : AMEN

Collectedoelen: 

1e Kerk in Actie 

Water staat Bengalen aan de lippen

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers.
Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor
vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen 
talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is 
dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op 
grotere afstand van de rivier. Of door een
goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in 
veiligheid kunnen brengen. 

Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale 
partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de 
collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk
te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. 

Maak uw bijdrage over :via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
rampenbestrijding Bangladesh
Meer informatie op
www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
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***

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: NL18 INGB 0005 34 41 05

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. 

Boekenmarkt: 
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. 
"De Windwijzer", Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer? 
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 8 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 13 februari
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 -12.00 uur

Zondag 14 februari
Dienst 10.00 uur 
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