
Orde van dienst voor de viering
van zondag 25 oktober 2020

in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
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.

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Allen gaan staan
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De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
‘Al dat schitterend en schoons’
tekst Sytze de Vries naar C.F. Alexander; 
melodie William H. Monk

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

De cantorij zingt ‘Al dat schitterend en schoons’

3.
De wind in koude winters,
de zomer zon die blaakt,
de vruchten aan de bomen,
ook die heeft Hij gemaakt, - refrein

4.
De reuzen in het oerwoud
het veld voor ons plezier,
het klateren van het water,
die bron van mens en dier, -  refrein
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5.
Hij zelf geeft ons daar oog voor
en legt ons in de mond
hoe Hij in al zijn goedheid
dat alles goed bevond. refrein

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:
Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Gloria : ‘Hoog geroemd in vele talen’

tekst Sytze de Vries naar John Newton melodie ABBOT’S LEIGH

2.
Zie het levend water stromen
uit de bron die liefde is;
laat wie dorst heeft tot jou komen,
want jij schenkt ons lafenis.
Wie verflauwt nog als de liefde
daar zo overvloedig is?
Liefde is als levend water,
onuitputtelijk en fris!

3.
Ook ik sta daar ingeschreven,
ben in Sion kind aan huis;
in de waan van hier en heden
zie ik enkel daar mijn thuis.
Soms benijd, vaak onbegrepen,
in de wereld onbemind,
weet ik dat in jouw geheimen
zich mijn ware schat bevindt!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
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Met de kinderen

Schriftlezing: Deuteronomium 6 : 1-9
Orgelspel

Schriftlezing: Matteüs 22 : 34-46

De cantorij zingt (om thuis mee te zingen):
 ‘U komt de lof toe, U het gezang’   339 a
‘U komt de lof toe, U het gezang’  
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.’  

Uitleg en verkondiging 

De cantorij zingt (om thuis mee te zingen):
‘Er is een stilte die kan zingen’
tekst Martin de Geus ; melodie Dirk Zwart

2.
Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,

3.
Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed,
hem loven om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden,

4



een leegte daalde in -
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.

het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.

Mededelingen
DIENST VAN DE TAFEL

Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

 
Nodiging:
Avondmaalsgebed
V. De Heer is met u allen!
A.   Zijn vrede is met u!
V. Laten wij danken de Heer, onze God!
A.   Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging eindigend met de woorden:
‘Daarom zingen ook wij U toe:’

De cantorij zingt (om thuis mee te zingen): 404e

Gedachtenis

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
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in eeuwigheid. 
Amen.

Vredegroet: 
V. De vrede van Christus met u allen!
A  Zijn vrede zij met u!

wij wensen elkaar in de kerk en thuis de vrede van Christus toe:  
De cantorij zingt (om thuis mee te zingen): 408e

Delen van brood en wijn 

Tijdens het delen van brood en wijn zingt de cantorij 
‘Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.’          
  Verblijd u, alle volken, verblijd u in de Heer.  Psalm 117:1

Dankgebed 

De cantorij zingt (om thuis mee te zingen)
staande :
‘Maak liefde waar, in geven en aanvaarden’   
tekstSytze de Vries ; melodie LONDONDERRY AIR
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2.
Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
de steun die helpt gevaren te trotseren,
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

3.
Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
als wapen dat de ander overspeelt.
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e Diaconie
2e Wijkkas

***

MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

7

http://www.ambachtoost.nl/


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. 

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 26 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 27 oktober
Cantorij 20.15 uur

Donderdag 29 oktober
Kring ‘Verlies en verder’ 14.30 uur
Kerstplatform 19.30 uur

Zondag 1 november
Dienst 10.00 uur 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 1 november  a.s. willen we de maandelijkse acties voor de Vlaardingse  
Voedselbank houden.
We willen u vragen om dit keer  blikjes vis  in te leveren. U kunt dit achterlaten in de 
bakken die bij de achteringang van de kerk staan.
Omdat vanwege het Coronavirus alles anders is, begrijpen wij dat het niet voor ieder-
een mogelijk is om de kerk te bezoeken.
Wanneer u toch wilt inleveren, kunt u bellen naar onderstaand telefoonnummer, U 
kunt dan een afspraak maken om het  op te laten halen.
Wij hopen van harte dat u weer mee gaat werken aan de actie!
Ook wil ik de mensen bedanken die onverwachts de Vlaardingse Voedselbank met een
grotere hoeveelheid artikelen hebben verrast de laatste maanden.

Hartelijk dank, 
Jos van den Boogert, 06-38315155
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