
Orde van dienst 
voor de viering van 

VREDESZONDAG
zondag 20 september 2020

in de Bethelkerk

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.

Orgelspel voor de dienst:

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 
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De cantorij zingt ‘In de veelheid van geluiden’  283

2.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

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 ‘In de veelheid van geluiden’  283

4.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5.
Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de woorden: ‘zo bidden wij’

Wij zingen:Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.
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Gloria: de cantorij zingt ‘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.

4.
Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

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

6.
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 2 : 1-4

Orgelspel 

Schriftlezing: Matteüs 5 : 1-11
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De cantorij zingt  ‘Ubi caritas’ 568

DE KLEINE JESAJA VAN ROTTERDAM (Karel Eykman)

Voor wie het niet aan kan en niets meer houdt
voor wie bang is dat de oorlog gaat gebeuren
voor wie de wereld niet meer vertrouwt
of wie zomaar ineens droevig zit te treuren

Luister naar mij, hoe ik met mijn hond op pad
in de oorlog, toen ik nog klein was
zwierf in een hopeloos verwoest stad
toen het puin nog mijn speelterrein was.

Het was een nare, rare kaalgeslagen troep toen
ik dacht dat niets meer ooit zou groeien.
Ik dacht dat niets het ooit nog zou doen
toen ik opeens die klaproos zag bloeien.

Toen wist ik, eens komt er een einde aan
aan dat gedonder van kanonnen
eens zal de woestenij in bloei weer staan
eens geeft de oorlog zich gewonnen.

Op ieder godgeklaagd terrein
zullen toch klaprozen blijven komen.
Dat blijft, dat zal altijd zo zijn
dat wordt ons nevernooitniet afgenomen.

Want tussen plastic en colablik
zijn het klaprozen die het niet laten
te bloeien tot hun laatste snik
in de barsten van de straten.

Wees zelf een klaproos als je kan
met alle weerbarstigheid je eigen.
Daar word je moedig en vrijmoedig van
en je bent niet klein te krijgen.
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Uitleg en verkondiging: ‘vrede begint in het klein’

De cantorij zingt ‘- en vele duizenden ontheemd’ 997

2.
Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

3.
En binnen heerst de bitt're twist, het woord wordt tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamt' en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

4.
O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn.
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

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

Stil gebed 

Onze Vader (oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
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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.

Mededelingen

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

Slotlied : ‘Vertrouw de nieuwe wegen’
(melodie lied 864 'Laat ons de Heer lofzingen'; tekst Klaus Peter Hertzsch)

1.
Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons leidt,
want leven is bewegen,
is trekken door de tijd.
Sinds aan de hoge hemel
Gods regenboog verscheen,
zijn mensen uitgetogen,
gingen op zijn woord heen.

2.
Vertrouw de nieuwe wegen
en trek voort in de tijd.
God wil dat gij een zegen
op deze aarde zijt.
Die ons reeds lang geleden
het ware leven bracht,
die zal ons daarheen leiden
waar Hij ons nodig acht.

3.
Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen
in tijd en eeuwigheid.
De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.

Zending en zegen

Allen (gezongen) : AMEN

Orgelspel na de zegen:

***
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
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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 
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 21 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Dinsdag 22 september
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 23 september
God en de pandemie 20.00 uur

Zondag 27 september
Startzondag 10.00 uur

Alvast over de startzondag, 27 september
Bij deze dienst kunt u niet alleen live kijken, maar ook live erbij zijn. Herinnert u zich 
nog het digitale koffie drinken na de dienst? Elke zondag gingen we na de dienst via 
‘zoom’ samen koffie drinken met elkaar. In deze dienst kunt u ook met ‘zoom’ erbij 
zijn. 
De Meeting ID is: 818 1107 8561
Hoe dan? 
U kunt DEZE LINK gebruiken.
Of met de app de meeting ID invullen.
We kijken uit naar een bijzondere dienst, waar u thuis ook mee kunt doen.

God en de pandemie
Een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt.

Een van de meest spraakmakende theologen van dit moment is N.T. (Tom) Wright, 
vooraanstaand nieuwtestamenticus en oud-bisschop van de Anglicaanse kerk. Hij 
schreef een goed en helder, richting wijzend boekje, van ruim 100 pagina’s, waar ik 
best enthousiast over ben.

De tijd die we hebben doorgemaakt, die we nog steeds meemaken vraagt op tal van 
manieren om bezinning. Het vraagt om doordenking van de kwetsbaarheid van onze 
‘global village’, het stelt vragen over levensgrenzen, over de macht van de medici en 
de bevoegdheden van de politiek.
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Maar er wordt ook om een theologische bezinning gevraagd. Waar is God in dit 
gebeuren? Hoe dienen we als gelovige, als kerk hiermee om te gaan? Hoe zullen we 
hierna kerkelijk gemeenschap zijn? Tom Wright maakt in dit boekje een eerste 
uitdagende bijbels-theologische verkenning.

Drie woensdagavonden: 23 september, 4 november en 18 november
Tijd: van 20.00 uur 
Plaats: Bethelkerk, 
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg

 tel. 4348433
 e-mail: predikant@ambachtoost.nl

Ik nodig iedereen van harte uit om tijd in te ruimen om dit
boekje te lezen en er met elkaar over te spreken. 7 is voldoende.
(aanmelden via de mail of app)

ds. Guus A.V. Fröberg
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