
Orde van dienst voor de viering
van zondag 3 mei 2020

Gedenken
in de Bethelkerk

voorgangers   : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist   : Guus Korpershoek
trompet : Kees Nieuwstraten
zang :  Cobie van der Vlies
lector : Nelleke Slootweg
zang :  Rob van Herwaarden 

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: 
'God die ons ooit bevrijdde' 
tekst Sytze de Vries ; melodie gezang 391/lied 246b 
‘De maan is opgekomen’, ‘Der Mond is aufgegangen’

3.
Een huis voor de ontheemde,
een haven voor een vreemde,
een veilig toevluchtsoord,
dat wij die vrijplaats bouwen
en zo op U vertrouwen
aan wie de toekomst toebehoort.

5.
En wees omlaag gebeden,
jij gouden stad van vrede,
waar ieder veilig is.
Jeruzalem, wij dromen
van jou als onderkomen
waar elk de ander heilig is.

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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Zang : ‘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.

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!”

‘Natzweiler’ van Rutger Kopland

1. En daar, buiten het prikkeldraad, 
het uitzicht,
zeer liefelijk landschap, 
even vredig 
als toen.

Het zou hen aan niets ontbreken, ze zouden
worden neergelegd in dat grazige gras,
worden gevoerd aan die rivier van rust,
daar in de verte. Het zou.

2. Ik speur de vensters af van barakken,
wachttorens, gaskamer.

Alleen de zwarte spiegeling van verte
in de ramen, van vredig landschap,
en daarachter, niemand.

3. De doden zijn zo hevig afwezig, 
alsof niet alleen ik, maar ook zij
hier staan
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en het landschap hun onzichtbare armen
om mijn schouders slaat.

Ons ontbreekt het aan niets zeggen zij,
wij zijn deze wereld vergeten,

maar het zijn geen armen, 
het is landschap.

4. De vergeelde foto’s in de vitrines,
hun door hun schedels aangetaste 
gezichten, hun zwarte ogen,

wat zien ze, wat zien ze?
Ik zie hen aan, maar waarom.

Hun gezichten zijn tot de wereld
gaan horen, de wereld
die zwijgt.

5. Dit is het dus, verlatenheid, hier,
verweg in de bergen is de plek
van het afscheid.

Het Lager is pas geverfd, 
in dat zachte grijs-groen, 
die zachte kleur
van de oorlog,
als nieuw is het, alsof er nog niets
is gebeurd, alsof het 
nog moet.

Zang : ‘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.
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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.

Schriftlezing: Jozua 4 : 1-9 

Lied om te zingen, om te lezen ‘Zal er ooit een dag van vrede’ 462

2.
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3.
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

5.
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Overdenking ‘Gedenken’
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Zang: ‘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.

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,
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 ‘Gelukkig is het land’
t: Adrianus Valerius ; m: Adrianus Valerius

2.
Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t'zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!

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!   

Voorganger : AMEN

Wij zingen het Wilhelmus (couplet 1 en 6)    *)

*) Eerder opgenomen
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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 9 mei
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30- 12.00 uur
Bethelkerk open 14.00 - 16.00 uur

Zondag 10 mei
Dienst via Kerkomroep.nl 10.00 uur

De dienst wordt direct vanaf 10.00 uur uitgezonden 
en is ook daarna terug te zien uitgezonden via:

 YouTube: kanaal Bethelkerk Vlaardingen

 Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171. 
Soms laat de verbinding via Kerkomroep zich beter maken op een later tijdstip.
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https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA
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