
Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 26 mei 2019

Bethel bijzonder dienst

Voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
De band ‘Je zal het maar in huis hebben’ o.l.v. Ruud Halkes

Het team van de Bethelbijzonderdiensten:
Martine Dortland, Loes van Hutten, Rianne van Dorp,
Carry van der Linden en Marchienus Siegers

Het Hooglied gelezen : Guus Fröberg en Nelleke Slootweg

De kaarsen worden aangestoken, 

terwijl in de consistorie het consistoriegebed wordt gebeden
 

Welkom
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Wij zingen   ‘Daglicht gaat stralen’
tekst Sytze de Vries ; melodie oude Gaelic Melodie’ BUNESSAN ; ‘Morning has broken’

Steun in de rug:

Voorganger : We zijn hier samen in de naam van God
Allen : Die de Hemel en de Aarde heeft gemaakt
Voorganger : Die altijd trouw zal zijn
Allen : Die ons in deze wereld nooit in de steek zal laten

Groet:
Voorganger : De Heer is bij jullie
Allen : Ook met u is de Heer

Gebed

De band ‘Zo puur kan liefde zijn’
Bob Dylan (Ned. tekst: Paul de Leeuw) 

Ik ben geen mens die hoge eisen stelt.
Of iemand die je met een ring beknelt.
Noch die de uren van ons samen telt.
Zo puur kan liefde zijn.

Ik ben de vogel die je vliegen leert.
De trooster als het leven jou bezeert.
Maar niemand, als je in je zelve keert.
Zo puur kan liefde zijn.

Jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer.
Dan woorden ooit hebben gedaan.
Als jij me aanraakt voel ik telkens weer.
Vrijheid kan met liefde samen gaan.
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Mijn liefde is van levenslange duur.
Soms als een waakvlam, soms een laaiend vuur.
't Zal je verwarmen tot het laatste uur.
Zo puur kan liefde zijn.

Is soms het pad door 't leven steil en zwaar.
Als niets meer lijkt zoals het was.
Pak dan mijn hand en droog je tranen maar.
Dan ben ik heel even jouw kompas.

Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit.
Je bent zo mooi als jij je ogen sluit.
Mijn handen strelen zacht je blote huid.
Zo puur kan liefde zijn.
Zo puur kan liefde zijn.

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Het Hooglied gelezen (vertaling Pius Drijvers)

De band ‘Liefde van mijn leven’ Frank Boeijen 

Ik ben verloren in de liefde van mijn leven
Ik ben verloren in de armen van de nacht
Zoveel gekregen zonder veel te geven
Ik verdwaal niet meer in het duister van de stad

Overwonnen zijn nu al mijn grote angsten
Overwonnen overhandig ik mijn hart
Zonder angst, zonder problemen
In jouw handen bevindt zich nu mijn lot

Jij bent het leven
Jij bent de liefde
De liefde van mijn leven

Is dit toeval of gewoon dom geluk?
Ik ga het morgen van de daken schreeuwen
In elkaars armen zijn wij verdwenen 
In ons hart zien wij elkaar terug 

Jij bent het leven
Jij bent de liefde
De liefde van mijn leven
De liefde van mijn leven

De tranen bewaren we voor later
De tranen die er ooit zullen zijn
Zonder regen krijgt het land geen water
Zonder regen wordt het land een woestijn

Jij bent het leven
De liefde
De liefde van mijn leven
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De liefde van mijn leven 
De liefde van mijn leven

Jij bent het leven 
De liefde
De liefde van mijn leven

Het Hooglied gelezen 2

De band ‘Dat komt door jou’ Guus Meeuwis

Ik laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen
heerlijk dromen dat jij hier bent en ik jou kan voelen, 
naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder
veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem.
Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken 
met jou in m’n hart waar ik jou wil houden, 
vast wil houden. Ik ben bang dat ik straks zonder
veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden.
Zou vandaag de storm bedwingen en dan laten razen 
tot ze stil is met jou, bij mij kan ik alles, 
wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder, veel te klein
en niks meer waard ben en geen dag meer door kan.

Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou
Je hart zit heel dicht bij mij, jouw hart zit heel diep in mij.

Ik wil vandaag de lucht versieren en haar kleuren geven,
die net zo mooi zijn zoals jij en ik roep de regen
en de zonnestraal en ik fluister dat ik zonder
heel alleen een heel klein mens ben en geen weg kan vinden.
Ik zal vandaag een liedje schrijven en ze woorden geven
die van jou alleen voor jou zijn. Zing je zacht met me mee
onze woorden en ik weet dat ik straks zonder
veel te bang en veel te min ben en niet door wil zingen.
Ik ga vandaag van alles kunnen tot de dag voorbij is
en ik weet dat ik maar een ding wil dat je mee gaat met mij,
bij me blijven want ik weet dat ik straks zonder
niets meer wil en niets meer kan dan alleen maar huilen.

Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou
je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij
Dat komt door jou, jouw oogverblindend zijn
je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij

Als ik vandaag de dag met jou mag zo een die zacht
voorbij gaat terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk
naar jou blijf lachen, voelt het soms alsof het wonder 
veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft.
Als ik vannacht een nacht met jou mag,
zo een die zacht voorbij glijdt
alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk
naar jou blijf lachen voelt het weer alsof het wonder 
veel te mooi en veel te groot is en nooit terug keert
Als ik de dag en nacht met jou mag en die twee voorbij
gaan, terwijl heel de wereld weg kijkt dan hou ik je vast 
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en we zweven, voelt het nog alsof het wonder
veel te mooi en veel te groot is, te mooi voor mij is.

Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou
je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij
Dat komt door jou, jouw oogverblindend zijn
Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij

Instrumentaal

Dat komt door jou, dat komt door jou

Het Hooglied gelezen 3

Wij zingen ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 791

2.
Liefde, die ons hebt geschapen, vonk, 
waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd.

3.
Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad.

5.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Over de liefde

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEBEDEN EN GAVEN
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Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met

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

Stil gebed  en 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.

Band en samenzang ‘Ubi caritas’

‘Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.’

Vertaling:
‘Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God.’

Mededelingen

Collecte:
1e Vakantieweken/fonds
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

De band tijdens de collecte ‘All of me’  John Legend

What would I do without your smart mouth
Drawing me in, and you kicking me out
You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down
What's going on in that beautiful mind?
I'm on your magical mystery ride
And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright
My head's underwater
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind

Refrein: 
Cause all of me, loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me, I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
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Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh

How many times do I have to tell you
Even when you're crying you're beautiful too
The world is beating you down, I'm around through every mood
You're my downfall, you're my muse
My worst distraction, my rhythm and blues
I can't stop singing, it's ringing, in my head for you
My head's underwater
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind

Refrein: Cause all of me, loves all of you……

Give me all of you, oh
Cards on the table, we're both showing hearts
Risking it all, though it’s hard

Refrein: Cause all of me, loves all of you…..

I give you all of me
And you give me all of you, oh

Slotlied staande ‘Ik danste toen de morgen begon’ 839
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2.
De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
 het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
 in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein

3.
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
 Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
 Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein

4.
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans mét jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 

Refrein

Zending en zegen

G.: gezongen amen

De band ‘All you need is love’

***

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
koffie en limonade staan klaar. 

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 26 mei
Dienst 10.00 uur

Maandag 27 mei
Geen klussen rond en in de kerk

Dinsdag 28 mei
Ouderensoos 14.30 -16.30 uur

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
Dienst 09.30 uur

Vrijdag 31mei
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 1 juni
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 2 juni
Dienst 10.00 uur
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