
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 10 januari 2021
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Edwin de Jong
organist   : Guus Korpershoek
zanger : Cobie en Greet van der Vlies
lector : Marianne Beekman

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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We zingen staande Lied 118:1 

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 118:10 

10.
De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ‘t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
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We gaan zitten

Kyriëgebed  eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: Heer ontferm U over ons

Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

Glorialied  705:1 en 4

4.
Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der Heren Heer!

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op het thema

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing: Marcus 8: 22-29
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We zingen Lied 283: 1, 2, 4 en 5

2.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5.
Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons mee!

Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 11-13

Orgelspel 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Ziende blind’

We zingen Lied 534: 1, 3 en 4
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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.
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

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e Werelddiaconaat
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Slotlied (om thuis staande mee te zingen) 425
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Zending en zegen

Allen : AMEN

***
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.

Zondag 10 januari
Taizégebed 19.00 uur

Maandag 11 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Zondag 17 januari
Dienst 10.00 uur
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Taizéviering
10 januari
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26

De Taizéviering is i.v.m. de coronamaatregelen anders dan anders.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, Niec Saarloos en 
Wiesje Verbove zingen de liederen van Taizé.
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. 
Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ‘Als alles duister is’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
 
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur en mee te vieren via Kerkomroep en You Tube (Bethelkerk 
Vlaardingen)

Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl
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