
Liturgie
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 1 augustus 2021

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Guus Korpershoek
lector : Tiny Peitsman

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

DIENST

Orgelspel: 

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom en mededelingen
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Wij zingen staande : ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister  daalt’    247

2.
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3.
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

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

Wij zingen : ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’ 247

4.
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de 
Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5.
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend 
oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

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.
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Gloria ‘God in den hoog’ alleen zij eer’ 302

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Jesaja 43 : 1-7

Wij zingen : ‘God heeft het eerste woord’             513
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2.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lezing: Johannes 6 : !6-21

Wij zingen : ‘Jezus, meester aller dingen’ 352

2.
Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkre nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

7.
Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Overdenking  ‘Het schip van de kerk’

Zang ‘Daglicht gaat stralen’
tekst Sytze de Vries; melodie oud Gaelic melodie
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2.
Zoet is de regen hemels het zonlicht, 
fris ligt de dauw op het eerste groen. 
Dit is als Edens bloeiende tuinen, 
waar wij Gods schreden vinden als toen.

3.
lk vang het zonlicht en groet de morgen, 
breng aan de Maker mijn eerbewijs. 
Prijs, al wat ademt, iedere morgen 
als nieuwe schepping, als paradijs!

Dienst van de gebeden

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

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

Gebed in Stilte

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.
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Wij zingen staande ‘Zeg het aan allen dat Hij leeft’
(melodie gezang 218 J. Crüger; tekst S de Vries)

2.
Zwijg niet maar geef aan allen door
dit hoopvol nieuw bericht,
hoe Hij een hemels koninkrijk
op onze aarde sticht.

3.  
De wereld in dit nieuwe licht
is ons beloofde land.
De schepping wordt als open hof
ontvangen uit zijn hand.

4.
Dit lichte leven legt beslag
op heel het wereldrond
Weet, dat het goed is, voor altijd,
zegt ons Gods eigen mond.

5.
Want aan het water van de dood
heeft Hij een grens gesteld.
Het lichtend eerste morgenrood
beschijnt het groene veld.

6.
Het is opnieuw de derde dag
dat alles vruchten draagt.
Het leven richt zich stralend op
de goede schepping daagt!

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: 

Collecte : 
1e Diaconie 
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Wij verzoeken u na de zegen weer te gaan zitten.
En volg de instructies om de kerkzaal te verlaten.

***
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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: NL18 INGB 0005 34 41 05Diaconale 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. 

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg, redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 2 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 7 augustus
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 8 augustus
Dienst 10.00 uur

Het nieuwe seizoen

Afscheid van domineesland

De titel van deze avonden is met een knipoog een verwijzing naar het boek ‘Afscheid 
van domineesland’ van Menno ter Braak. Een boek geschreven in 1931.
De titel is mede ingegeven door het rapport ‘Geroepen en gezonden’ van de 
Protestantse kerk in Nederland, waarin afscheid wordt genoemden van de klassieke 
opleiding van predikanten en er  naast de predikant een pastor komt.
De titel van de rapport had ook ‘Afscheid van domineesland’ kunnen heten.
Maar het is niet de bedoeling dat ik met u deze vijf avonden ga terugblikken in de zin 
van ‘vroeger was alles beter’ in de kerk.
Deze avonden willen proberen te verzamelen wat ik de jaren dat ik predikant was en 
ben belangrijk tot zeer belangrijk en welke zaken ik vind dat belangrijk voor de kerk.
Op de allereerste avond zal allereerst de vraag gesteld en beantwoord worden 
‘waarom theologie, bijbelse theologie?’
De volgende avonden komen o.a. aan de orde ‘Kerk en Israël’ onopgeefbaar 
verbonden, wat betekende het toen en wat betekent dit nu. 
‘Order, order please’ over de noodzaak van liturgie. 
‘Begrijpt gij wat gij zingt?’ over de vreugde van het zingen in de kerk.
‘Kerk en wereld, kerk en schare’ over de kerk als apostolaire, missionaire 
gemeenschap.
‘We zijn vierende, maar ook een lerende en dienende gemeente.’
Nog zo’n lastig thema: spiritualiteit. Over geloven met ‘hoofd, hart en handen’.
Tenslotte ‘de Vreugde voert ons naar dit huis.’  Over de vreugde van het predikant 
zijn. 
Dit is een voorlopige schets van de thema’s op deze avonden.

7

http://www.ambachtoost.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl


Veel inspiratie en stof tot nadenken vond ik in het boek van de Duitse theoloog Günter
Thomas ‘Im Weltabenteuer Gottes leben.’ Dit zal ongetwijfeld doorklinken op deze 
avonden.

Voor deze serie zijn voorlopig vijf donderavonden gereserveerd:
4 november, 2 december, 6 januari, 10 februari, 10 maart + gezellige afsluiting
In de Bethelkerk
Aanvang 20.00 uur.

Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg,
E-mail: predikant@ambachtoost.nl
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