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Orde van dienst voor de viering 

van zondag 10 mei 2020 

Vrijheid 

in de Bethelkerk 

 
 

 
 

 

voorganger    :  Ds. Guus A.V. Fröberg   

organist     : Hans Treurniet 

zang     :  Kees Nieuwstraten 

lector    : Nelleke Slootweg 
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Orgelspel 

 

De kaarsen worden aangestoken 

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst. 

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 

 

Welkom en mededelingen 

 

Lied om te zingen, om te lezen:  

‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’  221 
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3 Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

 

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 om te zingen, om te lezen:  

‘Waar de liefde ons mag leiden’ 

(tekst Sytze de Vries ; melodie John Zundel (‘Wat de toekomst brenge 

moge’) 
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2. Waar de liefde uit mag spreken 

 tussen al wat lokt en wenkt, 

 zal zij zelfs door stenen breken 

 als een bron die leven brengt. 

 Hol en hard kan zij nooit klinken, 

 zacht en zuiver is haar toon. 

 Liefde geeft zichzelf te drinken 

 en haar smaak is wonderschoon. 

 

3. Waar wij van de liefde leven, 

hebben wij Gods stem verstaan. 

In ons hart heeft Hij geschreven 

hoe wij voor elkaar bestaan. 

Liefde kiest in alle vrijheid, 

liefde gaat een eigen gang, 

leeft van louter overgave, 

liefde duurt een leven lang. 

 

Schriftlezing: Psalm 92 

 

Overdenking 

 

Orgelspel variatie over ‘Merck toch hoe sterck’ van 
organist Cor Kee (1900-1997). 

 

Gedicht ‘het carillon’              (Ida Gerhardt) 

 

Ik zag de mensen in de straten, 

hun armoe en hun grauw gezicht, - 

toen streek er over de gelaten 
een luisteren, een vleug van licht. 

 

Want boven in de klokkentoren 

na ’t donker-bronzen urenslaan 

ving, over heel de stad te horen, 

de beiaardier te spelen aan. 
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Valerius : - een statig zingen 

waarin de zware klok bewoog, 

doorstrooid van lichter sprankelingen, 

‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’ 

 

En één tussen de naamloos velen, 
gedrongen aan de huizenkant 

stond ik te luistr’ren naar dit spelen 

dat zong van mijn geschonden land. 

 

Dit sprakeloze samenkomen 

en Hollands licht over de stad – 

Nooit heb ik wat ons werd ontnomen 
zo bitter, bitter liefgehad. 

 

   Oorlogsjaar 1941 

 

Orgelspel variatie over ‘Merck toch hoe sterck’ van 

organist Cor Kee (1900-1997). 
 

Mededelingen: 

 De bloemengroet 
 

 Collecte :  

 1e Diaconie 

 2e Jeugdwerk JOP 

 

Gebeden:  

 

 Dankgebed en voorbeden  
 

 Gebed in stilte 
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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. 
 

Lied om te zingen, om te lezen ‘Ga maar gerust’ 
 

Nederlandse tekst van Sytze de Vries vrij naar een bekende Engelse 

hymne ‘Be still my soul’ met de melodie Finlandia van Jean Sibelius 
(1865-1957). 
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2.  Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
 Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

 Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 

 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

 Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 

 Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 
3.  Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

 Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

 Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

 En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

 ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 
 

Zending en zegen 

AMEN

Mededelingen 

 

Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl 
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en facebook 

 

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57 
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost  

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 16 mei 

Bethelkerk open          14.00 - 16.00 uur 

Zondag 17 mei 

Dienst               10.00 uur   
 

De diensten worden uitgezonden via Kerkomroep.nl. 
Soms laat de verbinding zich beter maken op een later tijdstip. 

Of via YouTube Bethelkerk Vlaardingen. 

Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten 

terug te zien/te horen.   
 


