
Orde van dienst voor de viering
van zondag 24 november 2019

in de Bethelkerk
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

voorganger   : ds. Guus A.V. Fröberg
pastor Annabell de Jong

organist   : Guus Korpershoek
cantorij o.l.v. Niec Saarloos

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

Voorafgaande aan de dienst tot ongeveer tien voor tien  is er voor allen die 
dit wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te steken.

Liturgische schikking bij de woorden 
‘Vang mijn tranen op in uw kruik’

Orgelspel

De kaarsen worden aangestoken

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

We gaan staan. 

Wij zingen met de cantorij 
‘Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde’ 678
Cantorij couplet 1,3, allen  couplet 2

2.
De wijnstok bloeit, de vijgeboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.

3.
De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein.

Bemoediging :

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer
gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw is tot in eeuwigheid
gemeente : die niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet:

Voorganger : De Heer zij met u
gemeente : ook met u zij de Heer.

Wij zingen met de cantorij 
‘Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde’ 678  
Cantorij couplet 5,7, allen couplet 4,6,8,9

4.
Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen geest in overvloed
op vlees en bloed.

5.
Die Geest geeft 's Heren woord in 
kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vrede en licht.
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6.
Ja ook op wie de vrijheid niet genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd 
bestaan
in 's Heren naam.

7.
Zij zullen allen op de dag des Heren,
de grote, de geduchte, profeteren,
zij zien de tekens van het naadrend uur:
bloed, rook en vuur.

8.
De geestesstorm zal door de wereld 
varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan.

9.
En allen die naar 's Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest
van Woord en Geest.

(hierna gaan we zitten)

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!

Glorialied ‘Aan U, Vader alle glorie’
tekst Sytze de Vries; Melodie John Goss PRAISE MY SOUL
Allen couplet 1 en 3 ; cantorij couplet 2
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2. 
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3. 
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Psalm 56 : 1-12 

Wij zingen met de cantorij  ‘Nu laat ons God de Here’ 863
Allen couplet 1,4,5,5 ; cantorij couplet 2,3

2.
Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

3.
Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

4.
Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

5.
Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

6.
Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Lezing: Openbaring 21 : 1-6
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Wij zingen met de cantorij 
‘Waarom moest ik uw stem verstaan’ 941
Cantorij 1 en 3 ; allen 2 en 4  

2.
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al 't oude en vertrouwde?
O blinde schrik, -
mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

3.
Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt
bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

4.
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

Uitleg en verkondiging: 
‘Vang mijn tranen op in uw kruik’

Wij zingen met de cantorij ‘Er is een land van louter licht’   753
Allen
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2.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3.
Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

4.
Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5.
Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6.
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Dienst van het gedenken

Inleiding

Het noemen van de namen van de overledenen 
en het aansteken van de lichten: 

Oebele Gerard Herder 03-05-1955 25-11-2018
Saakje de Graaf-Brouwer 22-10-1922 07-12-2018
Paulus Mostert 19-01-1924 24-12-2018
Willemina Frederika Vroegh-Pijnacker 03-04-1947 19-03-2019
Adriana Breur- Bos 10-04-1925 18-05-2019
Kornelis van Aken 03-07-1937 08-07-2019
Jacoba Adriana Bevaart 14-09-1942 13-09-2019
Pieter Bastiaan Wilschut 21-08-1929 18-09-2019
Elisabeth Boer 17-02-1935 21-09-2019

Wij zingen met de cantorij: ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ 199
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We steken één kaars aan voor hen die door familie of op een andere manier 
met onze wijkgemeente verbonden zijn en noemen hun namen: 
Deze kaars brandt ook voor degenen die hier niet genoemd zijn, maar een ieder 
van ons persoonlijk in zijn of haar hart draagt. 
Voor kinderen gewenst/geliefd, maar niet geboren.
En ook voor degenen die in het afgelopen jaar, waar ook ter wereld slachtoffer zijn 
geworden van zinloos geweld, oorlog, honger of natuurgeweld. 

Wij zingen staande met de cantorij  ‘Heer,  herinner U de namen’ 730
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2.
Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaalgheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

3.
Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.

De dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden, telkens afgesloten met:

Voorganger : Dat bidden wij in uw Naam.
Allen : 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
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 Solidaridad
2e toerusting Protestantse gemeente te Vlaardingen

We zingen  ‘‘Gij boden rond Gods troon’ 725
Allen couplet 1,3 en 4, Cantorij couplet 2
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2.
O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor in 't zoete licht
van zijn gezicht zingt ons nu voor!

3.
Gij heiligen van hier,
zingt met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.
Heft dan het hoofd en leeft voorgoed
haar tegemoet. God zij geloofd.

4.
Ook ik zing voluit mee
de glorie van de Naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind mijn leven lang
vol van gezang om Hem mag zijn!

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

Zending en zegen

Allen: gezongen ‘amen’

Orgelspel

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

koffie, thee of limonade te drinken. 
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MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.

Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.

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:   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 bea-
mer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

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

Zondag 24 november
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 25 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 26 november
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur
Woensdag 27 november
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Donderdag 28 november
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 29 november
Oefenen kinderkerstzangavond 14.45 - 15.30 uur
Oefenen kinderkerstspel 15.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur
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Zondag 1 december
Dienst, eerste advent 10.00 uur
Taizégebed 19.00 uur

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 1 december a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor
onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren. 
Helaas kunt u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het weekend 
opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking,

Jos van den Boogert 

Taizéviering 1 december
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. In de vieringen is 
iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 
Voorafgaande aan het Taizégebed wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer 18.55
uur met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering zingen, 
instuderen.
Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, 
ervaringen te delen of wat na te praten.
Aanvang repeteren om 18.30 uur, aanvang om 19.00 uur
Iedereen van harte uitgenodigd!

Volgende vieringen zijn 2 februari en 5 april

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33, e-mail: predikant@ambachtoost.nl.
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