
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 28 februari 2021
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
zanger : Niec Saarloos
lector : Nelleke Slootweg

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
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Bij de liturgische schikking:  Levensweg
Jezus ging de weg van het leven met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Maar 
het was ook een weg naar het leven: zijn verhaal loopt uit op het nieuwe begin van 
Pasen. Daarmee heeft Jezus ook voor ons een levensweg gebouwd.

Bij de schikkingen zien we elke week een weg. Aan het einde ervan een bundel 
stengels waarin 2 bladeren ( als handen)  steken. 

Tussen hemel en aarde
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Bovenop de berg worden zijn 
kleren helder wit. Ook verschijnen twee profeten, Mozes en Elia, uit vroegere tijden.

De bundel stengels als een berg, waartussen 3 witte bloemen, ondersteund door 3 
bladeren.

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Zang ‘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.

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
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Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Zang ‘‘De dag gaat open’ 217

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.

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.

Gebed 

Zang ‘Christus staat in majesteit       545

2. (gelezen)
Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

3.
Daarom spreken zij met Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jerusalem
in de volheid van de tijden.
Halleluja.

4. (gelezen)
Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.

5.
Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.
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DIENST VAN HET WOORD

voor de kinderen

Schriftlezing: 1 Koningen 19 : 9-15 

Orgelspel 

Schriftlezing : Marcus 9 : 2-10. 

Uitleg en verkondiging: 

Zang ‘Alles wat over ons geschreven is’ 536

2. (gelezen)
De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3. (gelezen)
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

DIENST VAN DE GEBEDEN
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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

Slotlied ‘De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’

2. (gelezen)
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.

3. (gelezen)
De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.
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4. 
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
Wij weten ons door hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

Zending en zegen 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 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: 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.

***
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