
Orde van dienst voor de viering
van de startzondag 
27 september 2020

in de Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelbijzonderdienst

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

Organist           : Guus Korpershoek
‘Je zal het maar in huis hebben’ o.l.v. Ruud Halkes
Cantorij o.l.v. :  Niec Saarloos
Werkgroep Bethelbijzonder : Loes van Hutten, Rianne van Dorp

  en Martine Dortland

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden



Dat zou mooi zijn’ (De Dijk; aangepaste tekst)

Kon je met een liedje maar Gods wonderen verrichten
het virus doen verdwijnen voor eens en voor altijd.
Kon je met een liedje maar de pijn ietwat verlichten
de zon weer laten schijnen dan deed ik dat geheid,

Dit lied dat is voor allemaal, een hart onder de riem.
Hou vol lieve mensen, dan keren we het tij.
Muziek geeft bemoediging, een lichtpuntje misschien.
Ik hoop snel te kunnen zingen: Die nare tijd die is voorbij

Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn.
Dat werd een prachtig lied.
Met een prachtcouplet en een prachtrefrein,
maar zo mooi maak ik ze niet.

Als de crisis over is, zal de lucht dan schoner blijven,
zal je meer naar ‘n ander kijken, het thuiswerk nog bestaan.
Kon je met een liedje maar, al dit goeds behouden,
de wereld een beetje mooier, er samen vol voor gaan.

Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn.
Dat werd een prachtig lied.
Met een prachtcouplet en een prachtrefrein,
maar zo mooi maak ik ze niet.

Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn.
Dat werd een prachtig lied.
Met een prachtcouplet en een prachtrefrein,
maar zo mooi maak ik ze niet.

Dat werd een prachtig lied,
maar zo mooi maak ik ze niet.

Welkom 

Toneelstukje

De cantorij zingt: ‘Joshua fit the battle of Jericho’

Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho
Joshua fit the battle of Jericho
and the walls came tumblin' down.

1.
You may talk about your kings of Gideon,
you may talk about your man of Saul,
but there's none like good old Joshua
at the battle of Jericho.

2.
Right up to the walls of Jericho
They marched with spear in hands
Go blow them ramhorns, Joshua cried, 
Cause the battle is in my hands.

3.
Than the lamb, ram, sheep horns begin to blow 
and the trumpet begin to sound 
Joshua told the children to shout that morning, 
And the walls are tumbling down.

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

(hierna gaan we zitten)

Gebed eindigend in ‘What a wonderfull world’ 
(Louis Armstrong)

I see trees of green red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself, what a wonderful world

I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself, what a wonderful world

The colours of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shakin' hands, sayin'
"How do you do?"
They're really saying "I love you"

I hear babies cryin', I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself, what a wonderful world
Yes, I think to myself, what a wonderful world

Oh yeah

DIENST VAN HET WOORD
  
Gebed van de zondag

Voor de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Koningen 19 : 9-13

‘The sound of silence’  (Paul Simon and Art Garfunkel)
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone



'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence

"Fools" said I, "You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you."
But my words like silent raindrops fell
And echoed
In the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said, "The words of the prophets are written
on the subway walls
And tenement halls."
And whisper'd in the sounds of silence

Overdenking

De cantorij zingt ‘Nobody knows, the trouble I've seen’
Tekst refrein:
Nobody knows the trouble I've seen,
nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I've seen
glory, hallelujah

Sometimes I'm up, sometimes I'm down, 
oh, yes Lord,
sometimes I'm almost to the ground, 
oh yes, Lord.

Although you see me going long so,
oh yes Lord,
I have my troubles here below,
oh yes Lord.

Gesprek/reacties



De cantorij zing ‘Go down Moses’

Tekst refrein:
 Go down Moses

way down in Egypt’s land;
Tell old Pharaoh 
to let my people go!

1.
When Israel was in Egypt land,
let my people go!
Oppressed so hard they could not stand,
let my people go!

2.
The lord told Moses what to do, 
let my people go.
to lead the children of Israel trough,
let my people go.

3.
They journeyed on at his command,
let my people go.
and came at length to Canaan’s land,
let my people go.

4.
Oh, let us all from bondage flee,
let my people go.
and let us all-in Christ be free, 
let my people go.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

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.
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.

De cantorij zingt : ‘All night, all day, Angels watching over me’

Tekst refrein:

All night, all day,
 angels watching’ over me my lord.
 All night, all day,
 angels watchin’ over me

1.
Day is dyin’ in the west,
 Angels watchin’ over me, my Lord.
 Sleep, my child, and take your rest,
 angels watchin’ over me. 

2.
Now I lay me down to sleep.
angels watching’ over me my lord.
Pray the Lord my soul to keep.
angels watchin’ over me. 



3.
If I die before I wake,
angels watching’ over me my lord.
Pray the Lord my soul to take.
angels watchin’ over me. 

Mededelingen

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e  Vredeswerk
2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Wij zingen staande ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’
tekst Sytze de Vries ; melodie LEWIS FOLK MELODY

cantorij  couplet 2 

2.
Stilte vraagt om ons vertrouwen,
koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimte in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.

3.
Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaar verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimte voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!



tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald

Zending en Zegen

De cantorij zingt aansluitend op de zegen : ‘Amen’ 

We gaan nog even zitten

‘Zing, vecht, huil, bid’  (Ramses Shaffy)

Voor degene in een schuilhoek achter glas 
Voor degene met de dichtbeslagen ramen 
Voor degene die dacht dat-ie alleen was 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Voor degene met `t dichtgeslagen boek 
Voor degene met de snelvergeten namen 
Voor degene die `t vruchteloze zoeken 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Refrein:
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 

Voor degene met de slapeloze nacht 
Voor degene die `t geluk niet kan beamen 
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Voor degene met z`n mateloze trots 
In z`n risicoloze hoge toren 
Op z`n risicoloze hoge rots 
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 

Refrein:

Voor degene met `t open gezicht 
Voor degene met `t naakte lichaam 
Voor degene in `t witte licht 
Voor degene die weet, we komen samen 

Refrein:

Niet zonder ons (15x)

******

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

http://www.ambachtoost.nl/


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. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 28 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Pastoraal team 10.00 uur

Dinsdag 29 september
Over de toekomst van het pastoraat 19.30 uur
Cantorij 20.15 uur

Zaterdag 3 oktober
Ouder papier Goudenregenstraat 09.00-12.00 uur

Zondag 4 oktober
Dienst 10.00 uur

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 4 oktober  a.s. willen we de maandelijkse acties voor de Vlaardingse  
Voedselbank houden.
We willen u vragen om dit keer pakjes thee 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 
iedereen 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!

Hartelijk dank!
Jos van den Boogert, 06-38315155
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