
Liturgie
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 15 augustus 2021

voorganger  : Ds. Gera van der Linden 
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 : Lied 217: 1, 3 en 4

3.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

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 : Lied 217: 5

5.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

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  Lied 868: 2 en 5

5.
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Genesis 22: 1-19 
(tekst: Huub Oosterhuis en Alex van Heusden)

En het geschiedde na deze woorden dat God Abraham beproefde en tot hem sprak: 
Abraham. Hij sprak: Hier ben ik. Hij sprak: Neem je zoon, je enige, die jij liefhebt, 
Izaäk, en ga jij, naar het land Moria en doe hem opgaan daar ten offer op één van de 
bergen die ik jou zeggen zal. Abraham stond op, vroeg in de morgen, hij zadelde zijn 
ezel, hij nam twee van zijn jongens mee en Izaäk, zijn zoon, hij kloofde hout voor het 
offer, hij stond op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Op de derde dag 
hief Abraham zijn ogen op en zag de plaats van verre. 
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Abraham sprak tot zijn jongens: jullie blijven hier met de ezel, ik en de jongen zullen 
gaan tot daar, wij zullen ons neerwerpen en tot jullie terugkeren. Abraham nam het 
hout voor het offer, legde het op Izaäk, zijn zoon, en nam in zijn hand het vuur en het
mes – zo gingen zij samen, die twee.
Izaäk sprak tot Abraham, zijn vader, hij sprak: Mijn vader. Hij sprak: Hier ben ik, mijn
zoon. Hij sprak: Hier, het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het offer? 
Abraham sprak: God ziet het lam dat hem ten offer wordt gebracht, mijn zoon – zo 
gingen zij samen, die twee. Zij kwamen op de plaats die God hem had gezegd. 
Abraham bouwde daar de offerplaats, hij schikte het hout, hij bond Izaäk, zijn zoon, 
en legde hem op de offerplaats, boven op het hout. Abraham strekte zijn hand en 
nam het mes om zijn zoon te slachten. Toen riep tot hem uit de hemel een bode van 
JHWH en sprak: Abraham, Abraham. Hij sprak: Hier ben ik. Hij sprak: Strek jouw 
hand niet uit naar de jongen, doe hem niets, nu weet ik dat jij groot ontzag hebt voor 
God: je zoon, je enige, heb jij mij niet onthouden. Abraham hief zijn ogen op en zag: 
een ram, achter in het struikgewas, vastgeraakt met zijn horens. 

Abraham ging, nam die ram en deed hem opgaan ten offer in plaats van zijn zoon. 
Abraham riep de naam van die plaats: JHWH ziet. Zoals vandaag nog gezegd wordt: 
op de berg van JHWH wordt gezien. Toen riep, ten tweeden male, uit de hemel een 
bode van JHWH en sprak tot Abraham: Ik zweer aan mij zelf – uitspraak van JHWH – 
omdat jij dit woord hebt gedaan, waarachtig, en niet je zoon, je enige, onthouden, zal
ik jou zegenen, zegenen jou, talrijk maken jouw nageslacht, als de sterren aan de 
hemel, als de zandkorrels aan het strand van de zee. Jouw nageslacht zal de poort 
van zijn vijanden erven.  Gezegend alle volkeren der aarde in jouw nageslacht, omdat 
jij mijn stem hebt gehoord.  Abraham keerde terug naar zijn jongens, zij stonden op 
en gingen naar Bersjeva tezamen. En Abraham bleef in Bersjeva.

Wij zingen :  Lied 887: 1 en 3

3.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.
Op U vertrouw ik, goede God.

Uitleg en verkondiging  

4



Wij zingen : Lied Alleen omdat Uw stem mij wenkte
(uit: Zangen van zoeken en zien; mel. Ps. 66)

2.
En uit de schaduw klonk een roepen,  
dezelfde stem die mij nu vroeg
de zoon van wie ik houd te geven. 
Is mijn vertrouwen groot genoeg?
Mijn zoon en ik wij gingen samen 
de zware weg, de berg omhoog.
Mijn toekomst gaf ik er uit handen, 
Uw toekomst kreeg ik in het oog.

3.
Soms kijk ik ’s avonds naar de sterren  
die talloos aan de hemel staan.
Dan weet ik weer van Uw beloften  
en waarom ik toen ben gegaan.
Dat verre licht in flarden wolken 
dat wijkt en komt en iets ontvouwt,
van, door de twijfel heen, tóch weten  
dat U ons in Uw handen houdt.

Dienst van de gebeden

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons
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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.

Slotlied staande : Ga maar gerust
(tekst: Sytze de Vries)

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.

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.
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Zending en Zegen

Allen : AMEN

Collecte : 
1e Kerk in Actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

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

***
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. 

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

Maandag 16 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zondag 22 augustus
Dienst 10.00 uur

 
Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. 
Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en 
daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief 
weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan 
een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten 
en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en 
theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen 
daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het 
kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.
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Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? 
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals 
dit project in Pakistan. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

Vespers in de Grote Kerk 
(iedere derde zondag van de maand)

Zondagmiddag 15 augustus om 17.00 uur
Grote Kerk Vlaardingen
Voorganger: ds. Nico Paap
Thema: ‘de kracht van een lied’ 
(naar het gelijknamige boek van Helen Colijn over het ‘stemmenorkest’, verbeeld in 
de film Paradise Road)

De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om weer eens een Vesperdienst te bezoeken.
Deze diensten worden gehouden in een monumentaal en sfeervol kerkgebouw, met 
mooie muziek in een prachtige akoestiek. 
Voor u en jou even een moment van rust en bezinning op het leven van alledag.

Van te voren aanmelden hoeft niet, wel worden bij binnenkomst uw contactgegevens 
genoteerd. U blijft weg als u gezondheidsklachten heeft die zouden kunnen duiden op 
Corona. U hoeft geen mondkapje te dragen. 
Gezamenlijk koffiedrinken is er nog niet..
Er is ruimschoots orgelmuziek maar ook weer gemeentezang, welke wordt onder-
steund door leden van de Vespercantorij. U wordt verzocht om uw eigen liedboek mee
te nemen.

Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep
Kees Nieuwstraten 
E-mail: corkees29@gmail.com
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