
Orde van dienst voor de viering
van zondag 5 april 2020

Palmpasen
in de Bethelkerk

voorgangers   : Ds. Guus A.V. Fröberg en 
Pastor Annabell de Jong 

organist   : Guus Korpershoek
zang :  Cobie van der Vlies
lector : Nelleke Slootweg

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

Orgelspel

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

Welkom en mededelingen
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Lied om te zingen, om te lezen: 
‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’  435

2.
Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

Bemoediging:
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V. : Genade zij u

en vrede van God onze Vader.

Gebed 
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Lied (psalm) om te zingen, om te lezen: 
‘Laat ieder’ s Heren goedheid prijzen’ 118

Schriftlezing: Johannes 12 : 12-26 

Overdenking

Orgelspel

De bloemengroet

Gebeden: 

Dankgebed en voorbeden 

Gebed in stilte

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.
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Lied om te zingen, om te lezen ‘Graan dat in de aarde’
tekst Jürgen Henkys / Sytze de Vries
melodie Noël nouvelet, Frankrijk 15e eeuw

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.

Zending en zegen
Allen : AMEN

MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag 
te bekijken is via www.kerkomroep.nl?

Dit kan zowel live als achteraf.

De liturgie vind u op onze website.

4

https://www.ambachtoost.nl/liturgie
https://www.kerkomroep.nl/


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

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.       

DIENSTENOVERZICHT
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl. 

Donderdag 9 april
Dienst Witte Donderdag
via Kerkomroep.nl 19.30 uur

Vrijdag 10 april
Dienst Goede Vrijdag
via Kerkomroep.nl 19.30 uur

Zaterdag 11 april
Dienst Stille Zaterdag
via Kerkomroep.nl 21.00 uur

Zondag 12 april
Dienst Pasen
via Kerkomroep.nl 10.00 uur

Alle diensten worden uitgezonden via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171 
van ?? uur en zijn ook daarna terug te zien. 
Soms laat de verbinding zich beter maken op een later tijdstip.
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