
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 24 januari 2021
in de Bethelkerk

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

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 



Zang ‘Gods goedheid houdt ons staande’ (psalm) 107

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

Psalmgebed (psalm 107)

Zang ‘Gods goedheid houdt ons staande’ (psalm) 107

6.
Ja, toen zij tot Hem riepen
om steun en onderstand,
hief Hij hen uit de diepe
onmacht met sterke hand.
Het ijzer van de ban,
waaronder zij bezweken,
alleen Gods engel kan
het eigenhandig breken.

7.
Laat ons nu voor den HERE
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.



Gebed

voor de kinderen

Schriftlezing : 1 Samuël 3 : 1-10

Orgelspel

Schriftlezing : Marcus 1 : 14-20 

Uitleg en verkondiging

Zang ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ 837

3. (gelezen)
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4.
Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, Herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen. 

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 vreugde voert ons naar dit huis’        280

2. (gelezen)
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. (gelezen)
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

7.
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Zending en zegen

Allen : AMEN



Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconale wijkkas
2e Missionair Werk

***

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 25 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zondag 31 januari
Dienst 10.00 uur 

_____________________________________________________________

Kerkbalans 2021, de eerste resultaten

Als eerste een dankwoord aan alle vrijwilligers die in de tweede helft van januari weer 
hebben meegeholpen aan onze plaatselijke Actie Kerkbalans, ondanks de pandemie, 
om er een succes van te maken, een dikke Merci. Zonder jullie was het niet gelukt!

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! 
Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Doe het makkelijk en snel via de 
https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl of via het toezeggingsformulier met de portvrije 
retourenveloppe. U weet dat uw geld goed wordt besteed!

Op dit moment (18 januari 2021) zijn er 555 reacties binnengekomen (de meeste via 
internet) en is er tot nu toe ruim € 295.000,-- toegezegd. Dit is een bemoedigend 
bedrag en we hopen dan ook op ruim € 750.000,-- voor dit jaar. Meer financieel 
inzicht vindt u op de web-site van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Direct 
naar de voorlopige begroting voor 2021 ga dan naar: www.pknvlaardingen.nl/anbi.

https://www.pknvlaardingen.nl/anbi
https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl
mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl
http://www.ambachtoost.nl/


Via deze weg willen we iedereen die nog niet gereageerd heeft vragen: wilt u dat deze
week nog doen? De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor 
het goed functioneren van onze kerk. 
Iedereen die al heeft toegezegd onze hartelijk dank voor uw
ruimhartige toezegging. 

Het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2021 wordt vermeld
in de “onderweg” van april 2021.

Geef vandaag nog voor de kerk van morgen

Commissie Geldwerving van Vlaardingen 


