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Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 22 maart 2020

Bethel bijzonder dienst

Stiekem verlang ik
terug naar 

de deugden

           Bethje

Voorgangers : ds. Guus A.V. Fröberg en 
pastor Annabell de Jong

Piano en orgel  : Guus Korpershoek
Viool : Gerard Blok

Het team van de Bethelbijzonderdiensten:
Loes van Hutten, Rianne van Dorp en Marchienus Siegers 
en Peter van Rijn en Nelleke Slootweg.

De kaarsen worden aangestoken, 

terwijl in de consistorie het consistoriegebed wordt gebeden

Welkom

Wie deugen wel, wie deugen niet?
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Wij zingen of zeggen ‘Een mens te zijn op aarde’    538

2.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
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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

Muziek ‘People’
Van Bobb Merrill & Jule Styne uit de musical “Funny Girl” (bekend door Barbara Streisand)

People, people who need people are the luckiest people in the world.
We're children, needing other children.
And yet letting our grown-up pride, hide all the need inside,
Acting more like children, than children.

Lovers are very special people, they're the luckiest people in the world.
With one person - one very special person – a feeling deep in your soul says you were
half, now you're whole: no more hunger and thirst.
But first be a person who needs people.

People who need people are the luckiest people in the world!

De kinderen gaan naar de kindernevendienst  

Verhaal  ‘De Afghaanse geitenhoeders’

Muziek  ‘de violist van Auschwitz’
Een gedeelte uit het gedicht “De violist van Auschwitz”,  
geschreven door Moshe Liba en 
opgedragen aan Jacques-Yaakov Stroumsa, overlever uit Salonika

Wat betekent dat lawaai, de afgemeten stappen “Links, links, links …!”
De zweep, de schoten, “Arbeit macht frei” op de boog boven de poort.
En rondom waakhonden, prikkeldraad; lijsten van namen en nummers
en er is een hand – Yad, handen in de stoet,
wie komt, wie gaat, van waar, waarheen?

Ik heb daar viool gespeeld,
ik was geselecteerd voor het orkest
dat elke dag weer, met muziek,
de Joden begeleidde
die naar de gaskamers werden gedreven,
de poorten van het niets,
de plek vanwaar geen teruggang is, geen wederkeer,
alleen als lijk naar de verbrandingsovens.
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Verhaal  ‘De andere wang’ (Bregman )

Wij zingen of zeggen ‘Ubi caritas’ 568a
‘Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God met ons’

Lezing: Matteüs 5 : 38-41

Overdenking ‘De meeste mensen deugen ! of ?’

Muziek : ‘Meditatione’  G. Arrigo

Gedicht ‘Linkerwang-Rechterwang’  (Karel Eykman)

Ze zullen je altijd raad willen geven:
‘Sta op je standpunt, daarop heb je recht.
Denk om jezelf, denk aan overleven.
Zo is het leven nu eenmaal in het echt.’

Ze zullen altijd tegen je zeggen: 
‘Voor wat, hoort wat, want dat hoort.’ 
Ze zullen altijd uit willen leggen: 
‘Denk aan jezelf, dan kom je nooit tekort.’ 

Doe daar niet aan mee, doe het andersom 
geef de mensen meer dan ze durfden te verwachten. 
Al vinden ze je gek en noemen ze je stom
eens gebeurt wat ze niet mogelijk achten.
We hebben mensen nodig met nieuwe fantasie
mensen met nieuwe fantasie.

Ze zullen je altijd aan willen praten: 
‘Oog om oog en tand om tand.’ 
Zo gaan ze maar door, ze kunnen het niet laten:
‘Gelijke munt is gezond verstand.’
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‘Je hoeft het van een ander niet te pikken
als hij iets met jou uithaalt.
Meteen erbovenop, je hoeft het niet te slikken
zet het hem dubbel en dwars betaald.’

Geloof dat nou een niet en wees niet bang.
Slaat hij op je wang met zijn kwaaie handen
daag hem uit met je andere wang
daar heeft hij niet van terug,
dan staat hij met zijn mond vol tanden.
We hebben mensen nodig met een beetje meer lef, 
mensen een beetje meer lef.

Muziek ‘Song of faith’
tekst Josiah Gilbert Holland; muziek Gilchrist

Day will return with a fresher boon;
God will remember the world!
Night will come with a newer moon;
God will remember the world!

Evil is only the slave of Good;
sorrow the servant of Joy;
And the soul is mad that refuses food
Of the meanest in God's employ.

The fountain of joy is fed by tears,
And love is lit by the breath of sighs;
The deepest griefs and the wildest fears
Have holiest ministries.

Strong grows the oak in the sweeping storm;
Safely the flower sleeps under the snow;
And the farmer's hearth is never warm
Till the cold wind starts to blow.

Day will return with a fresher boon;
God will remember the world!
Night will come with a newer moon;
God will remember the world!

   GEBEDEN

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.
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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
 
Muziek  ‘Over the rainbow’
Van Harold Arlen & E. Harburg uit de musical “The Wizard of Oz” (bekend door Judy 
Garland)

Somewhere over the rainbow, way up high
There's a land that I heard of once in a lullaby
Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true

Someday I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why, then, oh, why can't I?

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow
Why, oh, why can't I?

Slotlied zingen of zeggen ‘Liefde eenmaal uitgesproken’  791
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2.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend 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.

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

Zending en zegen 

Allen: gezongen amen

Muziek : ‘Rêverie’ G.P Haddock.

***

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.

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

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

Zondag 29 maart
Dienst via Kerkomroep.nl 10.00 uur
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