
Orde van dienst voor de viering
van zondagochtend 22 november 2020

in de Bethelkerk
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

voorganger   : ds. Guus A.V. Fröberg
pastor Annabell de Jong

organist   : Guus Korpershoek
cantorij o.l.v. Niec Saarloos
lector : Nelleke Slootweg

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Voorafgaande aan de dienst tot ongeveer tien voor tien  is er voor allen die 
dit wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te steken.

Liturgische schikking ‘De Heer is mijn herder’
Staande een stevige stok/staf
hieromheen wat rode rozen
op de basis veel glooiend mos waarin witte chrysanten (de schapen; de namen die we
noemen)
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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

We gaan staan

De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
‘De toekomst van de Heer is daar’ 767

2.
De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3.
Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

4.
Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

Bemoediging :
Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer
gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger : die trouw is tot in eeuwigheid
gemeente : die niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet:
Voorganger : De Heer zij met u
gemeente : ook met u zij de Heer.
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De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
‘De toekomst van de Heer is daar’ 767

5.
Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6.
Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

7.
Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

(hierna gaan we zitten)

Kyriëgebed eindigend met de woorden “zo bidden wij: ”

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons!

Glorialied (de cantorij zingt (om thuis mee te zingen))
 ‘Aan U, Vader alle glorie’
tekst Sytze de Vries; Melodie John Goss PRAISE MY SOUL

2. 
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3. 
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Dienst van het Woord
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Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Psalm 23

Orgelspel

Lezing: Johannes 10 : 14-16

De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
‘Ik zal u verhogen mijn koning’

Uitleg en verkondiging: ‘verhalen, leeftocht voor onderweg’

De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
‘Nada ter turbe’ 900
‘Nada te turbe’ is gebaseerd op een gedicht van Teresia van Avila, Spaanse mystica 
uit de 16e eeuw. 

Vertaling: 
‘Laat niets je verontrusten of wanhopig maken: Wie zich aan God vasthoudt komt niet
tekort. God alleen is genoeg.’ 
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Dienst van het gedenken

Inleiding

Gedicht ‘Niet de preek, maar het verhaal’  (Karel Eykman)

Toen ik een kind was
vond ik dat mooie verhalen
die de juf ons vertelde.
Over hoe de Hebreeën hun angst overwonnen
en aan farao’s legers vol ruiters ontsnapten
dwars door de Schelfzee heen.
Zo moet het geweest zijn.

Toen ik groter werd
vond ik het mooie idealen
waar de dominee over preekte.
Over die waarden en normen die Jezus ons leerde
een wereld vol gerechtigheid, naastenliefde en vrede.
Zo zou het moeten zijn.

Nu ik een oude man ben
stellen die normen en waarden
niet bepaald veel meer voor.
Je krijgt toch met traagheid en tegenslag te maken.
Zo weinig blijft over, zo weinig dat je rest, voor de rest

van je leven.
Het werd niet zoals het moest zijn.

Nu mijn kleinzoon er is
erft hij van mij geen idealen
maar het verhaal vertel ik door.
Over de mensen die telkens weer hun angst overwinnen
en hun vrijheid bevechten tegen dictators met tanks in.
Dat soort verhalen, zodat mijn kleinzoon leeftocht heeft
voor onderweg.

Het noemen van de namen van de overledenen 
en het aansteken van de lichten: 

Puck Wijnhorst- van der Meer 14-07-1940 27-11-2019
Leendert Vonk 06-09-1929 28-11-2019
Arie Hoogendijk 22-02-1934 06-12-2019
Johannes Vink 27-01-1931 12-12-2019
Katharina van der Ende- van der Weijden 11-12-1920 19-12-2019
Fija Figee- Blom 20-04-1923 05-01-2020
Elisabeth Maria van Noortwijk-Petri 23-12-1934 23-01-2020
Catharina Hendrika Teuntje Langbroek-Köhler 16-10-1931 10-03-2020
Jannetje Mostert-van Berkel 09-10-1927 07-04-2020
Jacobje Catharina Vrijvogel-van Roest 28-03-1928 10-05-2020
Maria Stolk-Knoester 07-09-1922 04-06-2020

5



De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
‘Als alles duister is’ 598

Het noemen van de namen van de overledenen 
en het aansteken van de lichten: 

Pieter Kloppenburg 03-07-1956 17-06-2020
Gerdina de Jong Beekhuijsen-Vroegh 09-02-1933 20-07-2020
Jacobus de Wilt 03-04-1930 24-07-2020
Nely Adriana Boele-de Bruin 05-11-1938 07-08-2020
Baukje Visser 02-02-1924 30-08-2020
Pieter Dijkshoorn 16-12-1927 12-09-2020
Trijntje Hofman-Aardoom 01-11-1918 04-10-2020
Johanna Neeltje Doorduin-van Lenteren 13-07-1928 15-10-2020
Bertha van der Linden-Boomert 05-01-1931 26-10-2020
Geertruida Nieuwstraten-van der Hoest 23-05-1931 15-11-2020

De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
‘Als alles duister is’ 598

We steken één kaars aan voor hen die door familie of op een andere manier 
met onze wijkgemeente verbonden zijn en noemen hun namen: 
Deze kaars brandt ook voor degenen die hier niet genoemd zijn, maar een ieder 
van ons persoonlijk in zijn of haar hart draagt. Voor kinderen gewenst/geliefd, maar 
niet geboren.
En ook voor degenen die in het afgelopen jaar, waar ook ter wereld slachtoffer zijn 
geworden van zinloos geweld, oorlog, honger of natuurgeweld en aan corona 
overleden.
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De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
‘Heer,  herinner U de namen’ 730

2.
Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

De dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden, telkens afgesloten met:
Voorganger : Dat bidden wij in uw Naam.
Allen : Heer hoor ons.

Stil gebed

‘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.
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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Mededelingen

De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
‘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).

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

Allen: gezongen ‘amen’

Orgelspel

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Toerusting Protestantse gemeente te Vlaardingen

***
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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: 
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. 

Boekenmarkt: 
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. 
"De Windwijzer", Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer? 
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT

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

Maandag 23 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 24 november
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 25 november
Op de koffie bij de dominee 10.30 uur
Lunch 12.00 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zondag 29 november
Dienst (Bethelbijzonder) 10.00 uur
Taizégebed 19.00 uur 

Taizéviering
29 november
Bethelkerk – Burg. Verkadesingel 26

De Taizéviering is i.v.m. de coronamaatregelen anders dan anders.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, Ad de Hek, Kees 
Nieuwstraten en Niec Saarloos zingen de liederen van Taizé.
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. 
Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ‘Als alles duister is’.

Thema van de viering is ‘Groeiend licht in donkere tijden’.
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We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
 
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl
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