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 Avondgebed van 26 februari 2020 

in de Bethelkerk 

 

‘Kinderen zijn de toekomst’ 

 

 

 
 

 

Een kind geroepen! 
 

 

 
Liturg    : Guus A.V. Fröberg 

Zang     : Rob van Herwaarden 

Orgel en piano : Hans Treurniet 
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STILTE  

 

Welkom en inleiding 

 

Wij zingen: psalm 65 

                

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! 
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Psalmgebed (122 , vrije bewerking Huub Oosterhuis) 

Klaarwakker en opgetogen 
was ik toen ze me riepen: 

Wij gaan naar het Huis van je weet wel. 

En nog even, en mijn voeten 

staan in jouw poorten, Stad! 

 

Jeruzalem, hoge veste, 

huizen schouder aan schouder 
hecht gevoegd, één geheel 

 

daarheen de stammen, de twaalf 

de stammen van God, die Ene 

om te getuigen van Hem 

dank te betuigen zijn Naam 
 

Daar staat de Stoel van het Recht 

daar staat de Tafel der Armen. 

 

Deze stad moet vrede, 

vrede binnen haar muren 
en buiten rondom in de velden. 

Stad van Vrede, zwart profiel 

tegen oplichtende hemel. 

 

Omwille van heel de wereld 

zeg ik: vrede voor jou. 

Omwille van onze kinderen 
zingen wij: vrede voor jou. 

 

Ter inleiding: 

‘Fartogs in feld’  ‘wandelen in het veld’ 

O, wat hou ik er van om bij dageraad  
in de velden te wandelen, 

wanneer de hele wereld 

nog in een diepe slaap verkeert. 
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Wanneer de zon in het oosten 

nog nauwelijks vurig is, 

wanneer de lucht nog puur is,  

nog niet vervuild door mensen. 

 

Wanneer nog geen menselijks voetstap  
de aarde heeft beroerd, 

wanneer nog geen hart het uitschreeuwt, 

nog geen oog in tranen is. 

 

O, wat hou ik er van om dan  

in de velden te wandelen. 
Ik stel mij voor hoe God  

op zo’n moment de aarde heeft geschapen. 

 

O, wat hou ik er van om bij dageraad  

in de velden te wandelen, 

wanneer de hele wereld 

nog in een diepe slaap verkeert. 
 

Een tuin van Eden rondom mij 

en ik hoor God mij roepen: 

“Adam, mens! Geniet van je geluk, 

alles is van jou! 

        
1 Samuël 3 : 1-10 
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Ter inleiding: 

 ‘Mayn fayfele’ ‘Mijn fluitje’ 
 

Vaak, wanneer ik mij verdrietig voel 

en mijn hart vol heimwee is, 

neem ik mijn kleine fluit 

en speel mij zorgen weg. 

 

O, die kleine fluit, 
zij heeft zoveel tranen. 

Wanneer mijn adem haar raakt 

begint ze te wenen en klagen. 

 

Ze weent zo smartelijk, 

zo droevig is haar geluid, 
alsof ze weet dat de wereld  

al jaren op zijn einde loopt. 

 

Ze huilt zo klagelijk, 

ze raakt de juiste noot 

alsof ze de mensen daar  
altijd heeft gekend. 

 

Vaak, in een melodie  

vraagt ze om medelijden, 

spoedig sterft de melodie weg  

en verspreiden zich de vloeken. 

 
O, die kleine fluit, 

er moet toverkracht in zijn, 

ze doet mijn hart kloppen 

ze kent zelfs mijn diepste gevoelens… 

 

Dat alles doet mijn hart kloppen, 
er zijn geen geheimen. 

Alles wat ik wil verzwijgen, 

getuigt ze voor God. 
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En iedere dag laat ze  

haar lied klinken: 

O, hoe verontrustend is je wereld, 

hoe mistroostig, hoe schrikwekkend! 

 

1 Samuël 3 : 11 - 4:1 
 

Ter inleiding: 

‘A Zuniker shtral’  ‘Een zonnestraal’ 
 

Een zonnestraal raakt mijn bed, 

de eerste bode van een prachtige lentetijd 

is gekomen om mij zacht te wekken. 

Sta op mens, de dag breekt aan, 

de haan heeft al gekraaid! 
Lente, de bode van liefde en vreugde 

komt uit alle vier de hoeken. 

 

Sta op mens, het is al dag, 

vertelt mij de straal en met warmte en liefde 

omarmt en streelt ze mij. 
Sta op en verspreid het nieuws. 

Spoedig zal over bos en velden, 

over al mijn vogels, aan alle mensen en over de hele wereld  

de lang verwachte redding komen. 

  

Sta op mens, het is al dag, 

vertelt mij de straal en met warmte en liefde 
omarmt en streelt ze mij,  

de lente, de bode van de vrede. 

Spoedig zullen door haar glans de velden bloeien, 

en de wereld zal licht en vrij  

voor iedereen worden, ook voor jullie Joden. 

 
Gebeden :  Dankgebed,  

    voorbeden,  

    stil gebed  

    en avondgebed 
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Wij zingen 'Wees Gij mijn toevlucht’ 

tekst: Wijnand Honig , melodie: Volkslied uit Ierland 

 
 

2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
de bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

de hoop die mij bijblijft als alles verdwijnt, 

vervaagt in het duister en de zon niet meer schijnt. 

 

3 Gij zelf moet meegaan met uw lichtend gelaat, 

als de gids, die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
maar wees Gij mijn toekomst aan het duister voorbij. 

 

Ter inleiding: 

Zending en zegen ‘Shalom Aleykhem’ 

Vrede zij met u, dienende engelen, 
engelen van de allerhoogste , de verhevene. 

Koning der koningen, de Heilige, geloofd is Hij. 

Moge uw komen en gaan in vrede zijn, 

engelen van de allerhoogste, de verhevene. 

Koning der koningen, de Heilige, geloofd is Hij!     
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Bij de uitgang staat de ‘vastenpot’  
bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd 

  
Taco van der Meer, die op het VOS les geeft schrijft: 
In 2020 is het Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. We laten met 
de projectkeuze zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de 
basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te 
leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen 
kunnen verdienen.  
 
De schakelklas van het VOS college komt  in aanmerking voor ‘het 
diaconaal project dichtbij’. 
 
1.       
Er wordt een project opgezet ‘Havenberoepen’. 
Een financiële injectie zou ons in staat stellen om gastlessen op school en 
een excursie naar het EIC Mainport Rotterdam te houden. Dit zou met de 
leerlingen van het ‘voortgezet onderwijs cluster’ gedaan kunnen worden. 
Het biedt ons de mogelijkheid om een project op te zetten dat we komend 
jaar (maar ook in de komende jaren) kunnen inzetten.  
 
2.       
Het tweede project is wat kleiner. Het betreft een financiële 
reserve voor het onderhoud aan fietsen van onze leerlingen. Er zijn 
kinderen die een fiets hebben, maar onvoldoende financiële middelen 
hebben om deze in geval van pech te laten repareren. Het laten repareren 
kan via de Stichting HIP of via een praktijkopdracht aan het College Vos 
plaatsvinden. Het enige waar wij voor moeten zorgen zijn de kosten voor 
het materiaal. 
 

      


