
Orde van dienst voor de viering
van zondag 26 april 2020

in de Bethelkerk

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

organist   : Hans Treurniet
zang :  Niec Saarloos
lector : Carla van Ee

Orgelspel

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

Welkom en mededelingen
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Lied om te zingen, om te lezen: 
‘Daglicht gaat stralen’
tekst Sytze de Vries; oude Ierse melodie

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 

Lied om te zingen, om te lezen: ‘Nu is het licht ontboden’ 
tekst Sytze de Vries ; melodie Johann Crüger 
(O’ morgen van verblijden’ (gez. 214 LB73)
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2.
Nog kan het duister duren, 
het licht blijft toegezegd! 
Want in de zwaarste uren 
is onze nacht weerlegd: 
is Christus niet de vlam 
die door het duister kwam, 
ons aangestoken heeft 
met vuur dat eeuwig leeft? 

3.
Nooit zal die vlam nog doven 
dank zij die ene mens 
die alle nacht te boven 
geloofd heeft, onbegrensd. 
Hij is het eerste licht, 
dat ons de dag bericht, 
de zon die schijnen gaat, 
de glans van Gods gelaat! 

Schriftlezing: Johannes 21 : 1-14

Overdenking ‘Gooi je net eens aan de andere kant (de 
rechterkant, stuurboord) uit!’

Orgelspel

Mededelingen:

De bloemengroet

Collecte : 
1e Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

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,
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maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 
Amen.

Lied om te zingen, om te lezen 
‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 655

2.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3.
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zending en zegen

Allen : AMEN

MEDEDELINGEN
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.  

    
Zaterdag 2 mei
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Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur
Bethelkerk open 14.00 - 16.00 uur

Zondag 3 mei
Dienst via Kerkomroep.nl 10.00 uur

Zaterdag 9 mei
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30- 12.00 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.

De kerk zaterdagmiddag open

Na het succes van de eerste keer, willen we om te beginnen 2 mei de kerk iedere 
zaterdagmiddag openstellen.

De Bethelkerk is zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open.

Via de (oude) hoofdingang kunt u naar binnen om even te zitten, een kaarsje aan te 
steken of te luisteren naar muziek.
Er is een gastheer of -vrouw aanwezig.
Ook is er de mogelijkheid van gesprek.

Door de zijingang kunt u dan de kerk weer verlaten.

Van harte welkom!

5

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171

