
Orde van dienst voor de viering

van de Tweede zondag in de 40 dagentijd

Laetare: verheug je

14 maart 2021

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen 

voorganger   : Ds. Neely Kok
organist   : Hans Treurniet
zangers : Neely Kok en Kees Nieuwstraten
lector : Carla van Ee

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

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 : de bundel 
stengels als een tempel. Het is goud wat er blinkt waarin 2 bladeren ( als handen)  
steken. 

In het gras
Jezus deelt de vijf broden en 2 vissen. Er blijkt meer dan genoeg voor iedereen.
De kleur van deze zondag is roze: licht breekt door waar liefde gedeeld wordt.

We zien de 2 bladeren als handen die delen én roze bloemen.

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
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Welkom 

(we gaan staan)

Zang: Antifoon: 535 e

Zang: Lied 122: 1 en 2
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2.
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ‘s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

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: lied 122: 3

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ‘s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Aansluitend Antifoon: 535 e

(we gaan zitten)

Waar gaat het deze zondag over
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Kyriegebed: Lied 25 b

1.
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
    Refrein: 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

2.
Zijt Gij, het Heer, die komen zal
of moeten wij een ander verwachten?
Heer mijn God, ik ben zeker van U.
    Refrein:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

3.
Gij geeft uw woord aan deze wereld.
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde.
Naar U gaat mijn verlangen Heer.

Refrein:
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Gebed van de zondag

DIENST VAN HET WOORD

voor de kinderen

Schriftlezing: Marcus 8: 14-21

Zang: Lied 534
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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.

Uitleg en verkondiging: 

Orgelspel: O Heer die onze Vader zijt (melodie liedboek 1973, Gez. 463)

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,
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maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 
Amen.

Mededelingen

6



Slotlied: 881
Vertaling: Laten we vandaag blij zijn.

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 

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:

1e Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Bij de uitgang staat de bloemenpot

***

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
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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 14 maart
Taizé 19.00 uur

Woensdag 17 maart
Avondgebed 19.30 uur

Zondag 21 maart
Dienst 10.00 uur

Avondgebed
TAIZÉ

van zondag 14 maart 2021
19.00 uur

in de Bethelkerk

Liturg : pastor Annabell de Jong
Piano : Jaap van Toor
Altblokfluit : Jaap en Joke van Toor
Zang : Ed Saarloos, Niec Saarloos en 

Wiesje Verhoef-Verbove
Medewerking : Jan van Heijzen
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Mattheäus Passion

Zoals jullie wellicht weten kan onze 
Schiedamse Matthäus Passion dit 
jaar in zijn gebruikelijke vorm niet 
doorgaan. De huidige regels 
verbieden dat. Uiteraard vinden we 
dit als bestuur erg jammer.
Een alternatieve uitvoering maakt 
het mogelijk de traditie voort te 
zetten; juist in deze moeilijke tijd 
kan dit troost bieden. Uiteindelijk 
zijn we in samenwerking met onze 
dirigent Bas van Houte tot een 
alternatief gekomen waarin een 
kleiner ensemble, met vier solisten 
maar zonder groot koor, een 
verkorte uitvoering zal opnemen die 
via aan te schaffen links vanuit de 
huiskamer kan worden meebeleefd. 
De titel van dit alternatief is:

‘Aria’s en koralen Matthäus 
Passion J.S. Bach in de Grote of 
Sint Janskerk Schiedam; concert
in coronatijd’.

We zijn van mening dat wij hiermee 
een waardig alternatief aanbieden. 
We kunnen op deze manier toch 
voor een lichtpuntje in moeilijke 
tijden zorgen.

Woensdagavond 24 maart is de online-uitvoering. 
Via een aangeschafte toegangslink kan de Matthäus Passion 2021 vervolgens vanuit 
huis worden meebeleefd.
Van harte aanbevolen!
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