
 

Orde van dienst voor de viering 

van oudejaarsvesper 31 december 2019 

Wijkgemeente Ambacht-Oost 

In de Bethelkerk 

 

 
 

Voorgangers    :   ds. Guus A.V. Fröberg 

           pastor Annabell de Jong 

Organist      :    Guus Korpershoek 
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De kaarsen worden aangestoken 

Wij bereiden ons in stilte voor 

Welkom  

 

Wij zingen ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’  
Tekst: Sytze de Vries (vrij naar Shirley Erena Murray: ‘Come and find 
the quiet centre’) Melodie: LEWIS FOLK MELODY 
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2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, 

koelt de hitte, remt de tred. 

God, de stilte die ons aanspreekt, 

kent ons wezen, raakt de kern. 

Hij schept ruimte in ons denken, 

schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 

geeft geloven doel en zin. 

 

3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 

open voor elkaar verdriet, 

angsten uit ons leven bannen, 

want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 

ruimte voor zorgvuldigheid, 

ruimte die wij kunnen delen, 

ruimte waar de Geest geleidt! 

 

Gebed 
 

Gedicht ‘Tijd       Rutger Kopland (1934-2012) 

 

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook 

nooit te zullen weten wat het is 

 

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder 
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven 

 

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt 

naar iets in zichzelf, iets ziet daar 

wat het meekreeg 

 
zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten 

van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat 

een verte voorbij onze ogen 

 

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken 

dat ooit niemand meer zal weten 
dat we hebben geleefd 
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te bedenken hoe we nu leven, hoe hier 

maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder 

de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd 

 

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik 

buiten onze gedachte is geen tijd 
 

we stonden deze zomer op de rand van een dal 

om ons heen alleen wind 

 

Lezing: Prediker 3 : 1-8 

 

We zingen: ‘Ubi Caritas’  
‘Daar waar liefde heerst, en vrede,  

daar waar liefde heerst, daar is God met ons.’ 

 
 

 

Overdenking 
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We zingen: ‘Door goed machten trouw omgeven’ 511 

 
 

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. 

 

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. 

 

Inzameling van de gaven voor: 

1e  Diaconie 

2e  Eindejaarscollecte  

 

Gebeden :  Dankgebed,  

    voorbeden,  

    stil gebed, 

    avondgebed 
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We zingen: ‘Maak liefde waar, in geven en aanvaarden’ 

tekst Sytze de Vries ; melodie LONDONDERRY AIR 

 
 

2 Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen, 

maar als omarming die ons juist bevrijdt, 

de steun die helpt gevaren te trotseren, 

als moed die naar ons ware zelf toe leidt. 

Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken, 

geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan. 

God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde: 

de open hand alleen als grond van ons bestaan. 
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3 Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed, 

als wapen dat de ander overspeelt. 

Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken, 

en deel de vreugde om wat wordt geheeld. 

Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen, 

wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan. 

God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde: 

de open hand alleen als grond van ons bestaan. 

 

Uitleidende woorden  

Zending en zegen     

G.: gezongen amen 

 

 

 

 

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:            IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 

 

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 

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

2020 

Zaterdag 4 januari 

Oud papier Goudenregenstraat  09.00 - 12.00 uur 

Zondag 5 januari 
Koffiedrinken en nieuwjaarwensen 10.00 uur 

Dienst            10.30 uur 

        

 

Zondag 5 januari  

Traditiegetrouw beginnen we om 10.00 uur met koffiedrinken 
en hebben we de gelegenheid elkaar alle goeds te wensen. De 

dienst zelf begint om 10.30 uur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Met vrede gegroet 

en 

gezegend met licht in 2020 
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