
Orde van dienst voor de viering

van zondag 9 januari 2022

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  
 

voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten
orgel  : Hans Treurniet
lector  : Kees Nieuwstraten
voorzang  : Niec Saarloos

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Orgelspel: ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ (NLB 522)
a. Anonymus 17e eeuw
b. Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)
c. Johann  Sebastian Bach (1685 -1750) 

Welkom 
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Zang: lied 96 vers 1 en 3

3.
Geef aan de Heer, alle geslachten,
geef aan de Here lof en krachten.
Gij volken, roemt zijn grote naam,
kom in zijn heiligdom tezaam,
loof Hem, de Heer der hemelmachten.

Bemoediging
V.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
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 Eeuwige zij met u
g.: ook met u zij de Eeuwige

Inleiding op de dienst

Zang: lied 96 vers 7
7.
Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Kyriëgebed:
Telkens wanneer de voorganger zegt “wees barmhartig, God”, zingen wij: Lied 301g
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Glorialied: 305

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

Schriftlezing : Jesaja 40:1-11:

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat 
haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van 
de EEUWIGE heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de EEUWIG een weg door de woestijn, effen in de 
wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak 
worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de EEUWIGE zal zich 
openbaren voor het oog van al wat leeft.
De EEUWIGE heeft gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
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En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de EEUWIGE erover 
blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig 
stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode 
Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Ziehier God, de EEUWIGE!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze 
tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

Zang: 23c vers 1, 2 en 3

2.
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3.
Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Schriftlezing : Lukas 3:15-22
Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de 
messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt 
iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn 
sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij 
houdt de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij 
bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’
Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede 
nieuws.
Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met 
Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, voegde aan 
alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de 
gevangenis.
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Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden 
was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif 
op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou 
vind Ik vreugde.’

Zang: lied 519 vers 1, 2 en 3

2.
Gij die de Heer zijt en de Geest
die van de aanvang is geweest,
Gij hebt U onderworpen aan
de letter van ons voortbestaan.

3.
Gij die de zin der schriften zijt,
Gods woord in alle eeuwigheid,
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,
een vuur van hoop heeft U verteerd.

Uitleg en verkondiging

Zang lied 321 vers 1, 2, 3, 4 en 7

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

7.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met: Lied 367k

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 

Zang: lied  835 vers 1,  2 en 3
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2.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

3.
Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Zending en Zegen

Orgelspel: Praeludium en Fuga C-dur  J.S. Bach

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconiale wijkkas
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.

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

Zondag 16 januari
Dienst 10.00 uur

Zondag 16 januari
Is er een oecumenische viering in het kader van de ‘Week van gebed voor eenheid 
2022’.
Dit jaar is gekozen voor de lezingen die op het gezamenlijke rooster van de kerken 
staan: Jesaja 62 : 1-5 en Johannes 2 : 1-12, de bruiloft van Kana.
Thema van de dienst is ‘Toekomstsap’. Omdat dit verhaal ons leert en bovenal de 
verwachting meegeeft, dat de ‘goede wijn’ er is voor iedereen die daar niet meer op 
rekende, zal zijn.
De dienst was gepland in de Lucaskerk, maar door de lockdown en de betere 
opnamemogelijkheden om een livestream te verzorgen is deze dienst verplaatst naar 
de Bethelkerk.
Aanvangstijd 10.00 uur!
Medewerking wordt verleend door het Willibrordkoor. 

7

mailto:redactie@ambachtoost.nl
mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl
https://www.ambachtoost.nl/


Voorgangers zijn: Voorgangers: Ds. Guus Fröberg en Pastor Henri Egging.
We hopen er een vreugdevolle viering van te maken.

Veertigdagenkalender 2022

Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender, 
voor en door gemeenteleden van de Bethelkerk.
Ook in 2022 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender samenstellen. 

Daarom een uitnodiging aan u / jou: 
kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een 
gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of 
Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, eventueel met een bijpassende illustratie. 
Je gebruikt maximaal 250 woorden.
We laten ons dit maal inspireren door het thema “genoeg” (en dat is actueel 
genoeg). 

Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 25 januari 2022 bij mij aan te leveren, 
liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl.
of via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen
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