
Liturgie
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 24 oktober 2021

doop van 

Fenne Louise Meerman

Maaike Sophie de Graaf en

Naim Alpagül

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Edwin Vooijs
cantorij o.l.v. : Niec Saarloos
lector : Tiny Peitsman

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

DIENST

Orgelspel: Orgelpreludium over Psalm 146 – E. Vooijs

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom en mededelingen



Wij zingen staande 'Dit is een huis van verhalen en dromen'  
melodie Ignace de Sutter (1911-188) ; tekst Sytze de Vries
Cantorij : 1, 2 en refrein, allen: 3, 4 en refrein

2.
Hier is het huis waar het licht wordt ontstoken,
hier wordt aan mensen de liefde verklaard.
Ieder die naamloos is, bang of gebroken,
weet zich hier welkom aan Gods eigen hart.

Refrein 1

3.
Hier in dit huis dat al eeuwenlang torent
krijgen wij hart voor de nood van de stad.
Laat in de straten als hartenklop horen:
leven krijgt kleur van wat straks komen gaat.

4.
Hier staat vergeving gegrift in de stenen,
staan wij weer op, ons verleden voorbij,
om gaandeweg door de hemel beschenen
wegen te vinden naar Gods overzij.

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 : 'Dit is een huis van verhalen en dromen'  
Cantorij : 5,6, allen refrein. Allen : 7,8 en refrein

5.
Hier leren wij met engelen zingen,
wordt met wie ons ons voorgingen hoog ingestemd.
Zo mag ons lied de gewelven doordringen:
Ons eeuwig rijmwoord Jeruzalem!

6.
Hier gaat dit lied al ons kennen te boven,
Gods nieuwe lente wekt ons nieuw geluid.
Al zingend leren wij hopen, geloven;
ook in de nacht dooft de lofzang niet uit.

7.
Hier staat de Levende ons steeds voor ogen,
hoe Hij in liefde zichzelf heeft gedeeld,
en ook voor ons, met ontferming bewogen,
daarin zijn hemelse Vader verbeeldt.

8.
Rondom het licht dat door Hem is ontstoken,
worden wij samen gevormd tot de kring
waarin het duister voorgoed is weersproken,
blijvend het lied van bevrijding weerklinkt.

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.



Gloria ‘Aan U, Vader alle glorie'  
Tekst Sytze de Vries, 
Melodie PRAISE MY SOUL (‘O Heer, die onze Vader zijt’)

2.
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3.
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Deuteronomium 6  : 4-8 



Wij zingen: ‘Niet als een storm, als een vloed’ lied 321 
Cantorij 1 en 3 ; allen 2,4 en 5

2.
Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

3.
Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

4.
Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

5.
Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.

Lezing: Marcus 10 : 46- 52

Wij zingen : ‘Wek mijn zachtheid weer’ 925
1e keer cantorij ; 2e keer allen



Overdenking  

Wij zingen  ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 534
cantorij couplet 1 , allen couplet 2,3 en 4

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 doop

Bij binnenbrengen van Fenne, Maaike en Naim 
(samen met de kinderen van de kindernevendienst)
zingen we : ‘Verbonden met vader en moeder’



Refrein:

2.
Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God, die je kent, van je houdt.

Refrein

3.
Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.

Refrein

4.
Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou.

Refrein

Het noemen van de naam (de doopouders gaan staan)

Voorganger:

    Rik Meerman en Esther de Jong
Charlotte en John de Graaf
en 
Renée en Ayhan Alpagül

 Hoe willen jullie dat jullie kinderen genoemd zal worden,
    en welke naam zullen zij dragen van nu aan voor altijd?

De ouders noemen de naam

Voorganger:

Moge deze naam geschreven staan in het boek des levens, 
vast gegrift in de palm van Gods hand!



Over de doop 

Als je gedoopt wordt, ben je niet meer dan een ander.
Als je gedoopt wordt, zegt dat niet dat je leven over rozen zal gaan.
Als je gedoopt wordt, zegt dat niets over het leven na dit leven.
Als je gedoopt wordt, brengen je ouders hun dankbaarheid over jou bij God.
Als je gedoopt wordt, bedoelen je ouders daarmee uit te drukken, 
dat ze zo graag willen, dat je een echt mens wordt.
Een echt mens: een mens die God zoekt en weet,
dat we leven om met elkaar op aarde Jezus Christus te volgen.

Als je gedoopt wordt, wordt ook zichtbaar,
dat je staat in de kring van Gods gemeente,
welke dan ook en waar dan ook.

Als je gedoopt wordt als klein kind,
je weet zelf niet wat er op dat moment met je gebeurt –
dan is dat om uit te drukken,
dat God niet van ons houdt,
ómdat wij van Hem houden
of zolang als wij van Hem houden.
Neen, Hij houdt van ons, of wij nu willen of niet.

Door de doop wordt tot uitdrukking gebracht,
dat je behoort tot de gemeente van Christus
en dat die gemeente voor je doop
medeverantwoordelijkheid wil dragen.

de ouders komen met de dopeling bij het doopvont

Gebed bij het doopvont

Doopvragen 

Voorganger:
 Rik Meerman en Esther de Jong
 Charlotte de Graaf
 en Renée Alpagül

 jullie die staan in het midden van de gemeente, 
      met wie je je geloof zult belijden,
 verlangen jullie dat je kind gedoopt zal worden
 in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?
 
En:
 Beloven jullie je kind in woord en daad voor te gaan
 op de weg die de Heer ons gewezen heeft
 en vertrouwd te maken
 met het heil van waaruit de gemeente leeft?

Antwoord:
Ja, dat verlangen en beloven wij!



Voorganger: 
 John de Graaf en Ayhan Alpagül,
 respecteren jullie deze keuze

en Ayhan beloof jij Renée 
en John beloof jij Charlotte

 hierin naar je vermogen bij te staan.

Antwoord:
         Ja, dat respecteer ik en beloof ik.

      de kinderen mogen bij het doopvont komen

Doop en handoplegging

Fenne Louise Meerman

Maaike Sophie de Graaf

Naim Alpagül

ik doop je
in de Naam van de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest
en ik geef je de zegen mee met de woorden:

Het aansteken van de doopkaars aan de Paaskaars

Voorganger:
Christus is het Licht van de wereld,
Hij is en leidt ons tot het volle licht.
(De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken)

Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem,
zodat wij door Hem verlicht worden.

Fenne Louise Meerman, Maaike Sophie de Graaf
en Naim Alpagüldraag dit licht van de doop je hele leven lang.
Ik hoop dat jullie een licht zullen zijn in je wereld,
dat jullie je leven zullen leiden met bezieling,
en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen,
zoals Jezus dat deed.

Rik en Esther 
Charlotte en John 
en 
Renée en Ayhan,  
deze kaars is Fenne, Maaike en Naim gegeven.
Jullie kunnen deze samen met hen aansteken, 
elk jaar op hun verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel hen dan het verhaal,
dat zij gedoopt zijn in Christus.



Verwelkoming  (allen gaan staan)

Voorganger:

Gemeente wilt u Fenne Louise Meerman, Maaike Sophie de Graaf en Naim Alpagül
in uw midden ontvangen
om samen met hun ouders 
de weg van Christus te gaan?

Gemeente:
Ja, dat willen wij!
Welkom, Welkom in de kerk van Christus
waar dan ook, wereldwijd en in ons midden.

Geloofsbelijdenis 344
(tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde)

2.
Wij geloven in de naam Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan,
halleluja!

3.
Wij geloven dat de Geest ook nog heden
de wereld en ons zelf geneest,
vrede, vrede.

allen gaan zitten

Dienst van de gebeden

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Gebed in Stilte

Onze Vader 

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.



Wij zingen staande ‘In de schoot van mijn moeder geweven’  780
Cantorij couplet  1 en 4 ; allen couplet 2,3 en 5

2.
Lang voor ik van je woorden kon weten,
eer de dag nog begon,
ging Jij op als de Zon
die mijn licht en mijn leven wilt heten.

3.
Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op Jouw lippen genomen.

4.
In de mond, die nog amper kon spreken
is de toon al gezet,
is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.

5.
Jij, die kleinen je grootheid doet zingen,
laat het lied om je Naam
heel mijn leven bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: Orgelpostludium over Psalm 150 – E. Vooijs

Collecte : 
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: 
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.

https://www.ambachtoost.nl/


Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven 
op het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 

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

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

Dinsdag 26 oktober
Soos 14.30 – 16.30 uur
Cantorij 20.15 uur

Zondag 31 oktober
Dienst 10.00 uur

Kinderkerstfeest

Hallo allemaal,
na een jaar, dat er niets door kon gaan door corona willen we de
KINDERKERSTZANG weer gaan starten o.l.v. Arlène Drenkelford.
De uitvoering is zaterdag 18 december van 16 - 17 uur in de Bethelkerk, 
Burgemeester Verkadesingel 26.

We gaan beginnen met oefenen op vrijdag 5 november van 14.45 tot 15.30 uur in een
van de zalen van de kerk. En daarna iedere week. Er wordt voor iets te drinken 
gezorgd.
Het is voor kinderen vanaf groep 3.… uitzonderingen bespreekbaar… (broertje, zusje, 
talent) 😉
Graag voor 29 oktober opgeven, dan weten we hoeveel kids we kunnen verwachten.
OPGAVE: mariannedewilt@ambachtoost.nl of liefst via app, telefoon 06-14726869.

WE WILLEN ER WEER EEN "SPETTEREND" FEEST VAN MAKEN! 
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