
Orde van dienst voor de viering
van zondag 7 april 2019

Vijfde zondag van de veertigdagentijd
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek

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

Bij de liturgische schikking:  TERUGGEVEN 

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’
liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. 
We zien elke week een schikking met 8 stammetjes. Ze staan steeds in een andere 
vorm.  Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Op de achtste dag begint een 
nieuwe week.  De achtste dag wordt ook wel de opstandingsdag genoemd.

Oneerlijke oppassers pikken de wijngaard in waar ze op moeten passen.

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet.
Bloed en wijn
Een nieuw begin.

De stammen staan als een gesloten vesting. Zwaardvormig blad tussen de stammen. 
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De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

We gaan staan

We zingen 1008

2.
Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3.
Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindlijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

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

hierna gaan we zitten
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Wij zingen (psalm) 43

3.
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Wij zingen ‘Graan dat in de aarde’
t: Jürgen Henkys/Sytze de Vries; m: Noël nouvelet, Frankrijk 15e eeuw
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2.
Met geweld begraven
werd de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Jezus is dood,
geen weg lijkt meer te gaan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.

3.
Zaad van God, verloren
in de harde steen,
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen, -
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 5 : 1-7

Wij zingen (psalm) 80
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4.
Gij hebt een wijnstok uitgegraven,
die, dank zij uw genadegaven,
gegroeid stond in Egypteland,
en hem naar Kanaän verplant.
Daar kwam hij eerst tot volle groei,
berg na berg dekkend met zijn bloei.

Schriftlezing: Lucas 20 : 9-19

Wij zingen (psalm) 118

8.
De steen, dien door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's HEREN hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Uitleg en verkondiging: 

Wij zingen 511
Gisteren, 9 april, was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer 
werd terechtgesteld. Wij gedenken hem, zijn verzet en zijn betekenis voor de kerk, 
door vandaag het lied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ (lied 511) te 
zingen.

2.
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

3.
En wilt Gij ons de bittre beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

4.
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

5.
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
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6.
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

7.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Twee brieven: Iran en Egypte

Iran
Een groep natuurbeschermers in Iran krijgt mogelijk de doodstraf. De autoriteiten be-
schuldigen hen ervan dat ze hun werk als dekmantel gebruikten om militaire inlichtin-
gen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor milieuproblemen en 
onderzochten ze bedreigde diersoorten. De activisten zouden zijn gemarteld om be-
kentenissen af te leggen.

Egypte
Een rechter oordeelde op 19 februari 2019 in Egypte dat activist Islam Khalil op vrije 
voeten gesteld moest worden gesteld. Hij zat vast na verzonnen aanklachten, maar de
autoriteiten houden hem nog altijd gevangen. Waar en waarom is niet bekend. Khalils 
familie is bang dat hij wordt gemarteld.
 
Gelukkig ook weer goed nieuws:
 
Saudi Arabië
In Saudi-Arabië zijn drie vrouwelijke activisten voorwaardelijk vrijgelaten. Iman al-
Najfan, Aziza al-Yousef en Ruqayyah al-Mhareb zaten tien maanden vast na verzon-
nen aanklachten. De vrouwen werden vastgezet, bedreigd en gemarteld, omdat ze 
vreedzaam opkwamen voor de rechten van vrouwen en hun mening uitten.’

Azerbeidzjan
De president van Azerbeidzjan heeft 400 mensen gratie heeft verleend, onder wie 
Bayram Mammadov en Giyas Ibrahimov. Tijdens Write for Rights 2016 werd er we-
reldwijd massaal geschreven voor hun vrijlating.Ter gelegenheid van Nowruz (Nieuw-
jaar) tekende president Ilham Aliyev op 16 maart een decreet voor de vrijlating van 
meer dan 400 mensen, onder wie jeugdactivisten en politici van de oppositie, die ge-
vangenzaten op basis van verzonnen aanklachten.

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
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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 voor:
1e Kerk in Actie
Rwanda 25 jaar na de genocide.
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. De 
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, 
broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijden de genocide wees waren geworden, 
onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie Mwana Ukundwa, wat 
‘geliefd kind’ betekent. 
Tegenwoordig ondersteunt deze organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids 
hebben verloren, of zelf besmet zijn.
Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt met 
bijvoorbeeld medicijnen en schooluniformen. Ook leren de kinderen om te gaan met 
hun ziekte. Daarnaast worden alleenstaande moeders die besmet zijn, ondersteund in 
de zorg voor zichzelf en hun gezin.
Vandaag collecteren we voor deze kwetsbare kinderen en ouders in Rwanda.
We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan!

2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.

Slotlied staande 841
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2.
geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3.
En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4.
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Vastenpotten
Bij de beide uitgangen staan de bekende vastenpotten waarin u na de dienst een 
extra gift kunt doen voor Kerk in Actie (slachtoffers cycloon Idai).

***

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en
koffie, thee of limonade te drinken en 

kunt terecht bij de kramen van Amnesty, Ellen en Kees Haas 
met hun onovertroffen jam en de wereldwinkel.

MEDEDELINGEN
Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @  BethelkerkVld   en facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. 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.    

Boekenmarkt en weggeefwinkel:
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 010 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 7 april
Passieconcert Gloria Toonkunst 15.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 8 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 9 april
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 10 april
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 11 april
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 12 april
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 13 april
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 uur

Zondag 14 april
Dienst 10.00 uur

Over zending en Zegen
Dinsdag 9 april 2019, 20.00 uur 
in Kerkcentrum Holy 
De verbinding tussen de liturgie op zondag en de christelijke levenspraktijk in het 
leven van alle dag wordt gevormd door de zending uitgesproken voor de zegen, aan 
het einde van de dienst.
De gemeente wordt gezonden, op weg gestuurd om datgene wat we zojuist hebben 
gevierd vorm te geven in het dagelijks leven.
Hiermee wordt ook recht gedaan aan de oeroude drieslag die een christelijke 
gemeente kenmerkt: leren, vieren en dienen.

Hierna volgt in de eredienst de zegen.
Gezegend gaan wij onderweg. De zegen treffen we op meerder plaatsen binnen en 
buiten de muren van de kerk. 
De zegen wordt uitgesproken bij doop, bij belijdenis, bij het huwelijk en bij 
levensverbintenissen en bij de uitvaart. Maar werd en wordt op veel meer plaatsen en 
tijden uitgesproken. We noemen de zegen van het huis, de zegen van de wapens, de 
zegen van de auto’s. Dat maakte de zegen ook tot een spannend, soms omstreden 
gebeuren.
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Dit is de laatste avond in de serie ‘Geloven met hoofd, hart en handen’ 
Ook wie eerdere avonden niet kon bijwonen is van harte welkom.

De avond word (in)geleid door ds. PeterJan van de Wal en ds. Guus A.V. Fröberg

Palmpasen 
Op zondag 14 april (Palmpasen ) is er na de dienst het rad van Bethel. Ook is er na de
dienst broodhaantjesverkoop. De opbrengst gaat naar Kerk in Actie. Wij hopen u dan 
te zien!
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