
Orde van dienst voor de viering
van zondag 2 juni 2019

Wezenzondag
in de Bethelkerk

Dienst van schrift en tafel

 Een opname uit 1953 van het in 1892 gebouwde Weeshuis 
aan het Weeshuisplein te Vlaardingen

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
cantorij o.l.v. : Ed Saarloos

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

De kaarsen worden aangestoken

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

Welkom 
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We zingen staande:  'Zoek de stilte en vind de ruimte' 
tekst Sytze de Vries; melodie LEWIS FOLK MELODY
cantorij couplet 1 ; allen couplet 2 en 3

.
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 ruimt in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons de 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,
ruimt voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!

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

Wij zingen ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 663
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2.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo zingen wij”

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

Glorialied 'Zolang wij ademhalen' 657
allen couplet 1,2 en 4  cantorij couplet 3 
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2.
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

3.
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4.
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

DIENST VAN HET WOORD

Ecuador
In de vroege ochtend van 13 mei vorig jaar schrok Salomé 
Aranda plotseling wakker. Een groep onbekende mannen gooide

stenen naar het huis van haar en haar familie. Volgens Salomé wordt ze bedreigd 
omdat ze zich inzet voor de bescherming van het Amazonegebied, het grootste 
regenwoud ter wereld. Dit doet ze samen met andere mensenrechtenverdedigers, ‘de 
Amazonevrouwen’, die ook worden bedreigd.

Vietnam 
Huynh Truong Ca uit Vietnam moest de gevangenis in omdat hij wilde deelnemen aan 
een demonstratie. Hij lijdt aan een longziekte, heeft maagproblemen, hoge bloeddruk 
en diabetes. In de gevangenis krijgt hij niet de medische zorg die hij nodig heeft. 
Afgelopen maart werd hij bovendien overgebracht naar een gevangenis 250 kilometer 
bij zijn familie vandaan. Het is voor zijn familie bijna onmogelijk hem te bezoeken en 
zijn medicijnen te brengen.

Gelukkig ook weer goed nieuws
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Egypte
In Caïro is muzikant en oud-UvA-student Rami Sidky voorwaardelijk vrijgelaten. Hij 
werd meer dan een jaar gevangengehouden, omdat hij aan een satirisch nummer 
over de Egyptische president El-Sisi zou hebben 

Pakistan
Asia Bibi, de 54-jarige christelijke vrouw uit het overwegend islamitische Pakistan die 
ter dood veroordeeld was wegens godslastering, heeft het land mogen verlaten en is 
in Canada herenigd met haar gezin. Bibi werd in november 2010 ter dood veroordeeld
wegens belediging van de profeet Mohammed. Ze zou dat gedaan hebben nadat ze 
een collega-landarbeider een glas water had aangeboden. Die weigerde dat en zei dat 
hij dat deed vanwege het feit dat het water “onrein” was, omdat Bibi een christen is.

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Samuël 12: 19-24

Wij zingen ‘Op U vertrouw, Heer der Heren’ 31

Schriftlezing: Johannes 14: 15-21

Wij zingen 'Hij leeft' 667
cantorij couplet 1, 3 en 5 ; allen 2, 4 en 6
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2.
Hij leeft
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.

3.
Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.

4.
Hij leeft
waar het brood wordt gebroken,
Hij leeft van hand tot hand.
Verloochend of weersproken,
nog steeds wordt Hij voortgeplant.

5.
Hij leeft
in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.

6.
Gij leeft
voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen 'Kan ooit mijn lied toereikend zijn' ; 
tekst Sytze de Vries ; Melodie Ken Naylor , COE FEN
cantorij couplet 1 en 3 ; allen 2 en 4
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3.
Wanneer geloof mijn hart verlicht,
een liefdesvuur het vult,
dan deel ik even in dat koor,
in hemels licht gehuld.
Maar ik vrees kil en koud te zijn
ondanks mijn vurig lied.
Gij, die puur goud geschonken krijgt.
tel ook wat ik u bied.

4.
Wat zijt gij groot, o Levende,
wie alles toebehoort.
U kennen laat mij delen in
dit hemelse akkoord.
Gij oeverloze oceaan,
en hemelsbrede zon,
Gij, God van altijd, overal,
die ook mijn hart bewoont.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen
DIENST VAN DE TAFEL

Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met het gezongen: 

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Wijkkas

Nodiging:
Avondmaalsgebed
V. De Heer is met u allen!
A.   Zijn vrede is met u!
V. Laten wij danken de Heer, onze God!
A.   Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging eindigend met de woorden:
‘U zingen wij toe met al wat adem heeft in hemel en op aarde’:

Wij zingen 404e
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Gedachtenis

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.

Vredegroet: 
V. De vrede van Christus met u allen!
A. Zijn vrede met u!

(We geven elkaar de vredegroet)

Wij zingen 408e

Delen van brood en wijn 

Tijdens de rondgang zingt de cantorij: ‘Genesteld aan uw hart’ 282

1.
Genesteld aan uw hart
en aan uw altaar kind aan huis,
pelgrim schuilt,
zo ben uk thuis
bij U, mijn God, die in
uw loofhut mij bewaart.

3. 
Hier leef ik uit uw hand,
een tafel is ons aangericht.
Ik deel het brood
dat Pasen sticht,
ik smaak de beste wijn
en word een bloedverwant.
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2. 
Hier wordt uw woord van kracht,
dat mij herschept en adem geeft,
de ziel wil zijn
van al wat leeft.
Het fluistert in mijn oor
hoe vurig Gij mij wacht.

4.
Dit brood in onze mond
doet proeven wat ophanden is,   
is ons gedeeld
geheimenis
onthult hoe Gij, o zon,
al in ons midden woont.

Dankgebed 

Wij zingen staande 'Wanneer een mist herkenning laat vervangen' 
Tekst Sytze de Vries ; melodie Jean Sibelius FINLANDIA
Allen couplet 1,3 en 4; cantorij couplet 2

2.
Wanneer een mist herkenning laat vervagen,
de blik verdoft, niet weet wat is geweest,
spreek dan hoe liefde ons kan blijven dragen;
ons hart doet pijn van alles wat het vreest.
Geef ons de kracht, o God, als wij U vragen
moed en geduld, en vrede die geneest.

3.
Zo veel breekt stuk, de krachten gaan verloren.
De hand die steeds zo bezig was, valt stil.
Laat toch wie oud zijn, in geloof voltooien
hun aardse taak, gehoorzaam aan uw wil.
Verval doet pijn, maar schenk ons het vertrouwen
dat Gij ons draagt, uw eigen hand ons tilt.
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4.
Dankzij uw Geest gaat goedheid niet verloren.
In wat geweest is vangt uw toekomst aan.
De blijdschap blijft, van hemels licht doordrongen;
wat waarde heeft wordt nooit teniet gedaan.
Hoe is geleefd, maar ook hoe is geleden,
het blijft voor U voorbij de dood bestaan.

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald) 

Zending en zegen

Allen : AMEN

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, 

koffie, thee of limonade te drinken.

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.

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

Zondag 2 juni
Dienst 10.00 uur

Maandag 3 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 4 juni
Ouderensoos 14.30 -16.30 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 19.30 uur

Donderdag 6 juni
Glorious Touch 20.00 uur

Vrijdag 7 juni
Messengers 20.00 - 22.00 uur
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Zaterdag 8 juni
Oud papier Verploegh Chasséplein 09.30 - 12.00 uur

Zondag 9 juni
Pinksteren
Dienst in de Grote Kerk 10.00 uur

Aankondiging Pinksterdienst in de Grote Kerk

Zondag 9 juni is iedereen van harte welkom in de Grote Kerk om Pinksteren te vieren.
Pinksteren: het feest van de Geest!
Thema van de dienst: ‘Is de hemel ver?’ 
Een  vraag die we hopen te beantwoorden in de dienst.
We zoeken allemaal iets van een hemel, een plaats, een tijd waar het goed is, waar 
vrede en recht is, waar je tot jezelf kunt komen, waar je je met de ander verbonden 
weet, waar je kunt delen, kunt vieren met elkaar. Is dat niet waar het met Pinksteren 
over gaat? Dat daarom de Geest is uitgestort? Om de hemel op aarde met elkaar te 
vinden en om daaraan mee te werken? We gaan op zoek.

Voorgangers Juliette Pol en ds. Guus Fröberg.
Muzikale medewerking  is er van de speciaal voor deze dienst geformeerde PKN 
Pinksterenband o.l.v. Jan de Hek en van organist Aad Zoutendijk.
Kinderen, jongeren : van harte welkom!!
Er is een créche.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te 
drinken.

Zondag 9 juni         10.00 uur Grote Kerk, Vlaardingen

__________________________________________________________________

RONDJE AMBACHT 2019

Vlaardinger Ambacht Bruist!
Vrijdag 14 juni: 16.00-20.00 uur
Zaterdag 15 juni: 11.00-16.00 uur

Kijk verder op de volgende pagina!
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