
Liturgie 

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 27 juni 2021

voorganger  : Ds. Robert Wilschut 
organist : Piet George Klootwijk
zang : Cobie van der Vlies

Greet van der Vlies
lector : Cobie van der Vlies

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

Zang staande: Lied 98 vers 1 en 2

2.
Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israel bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Bemoediging:
V.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: die niet laat varen het werk van zijn handen
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Groet:
V.: De Eeuwige zij met u
g.: ook met u zal God zijn

Hierna gaan wij zitten

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Zang : Lied 276

2.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

3.
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
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Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Jesaja 65: 17-25
17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.
18 Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep 
Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.
19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween 
of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
20 Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die
zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen 
honderd wordt, geldt als vervloekt.
21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de 
opbrengst eten;
22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn 
uitverkorenen zullen zelf genieten
van het werk van hun handen.
23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een 
verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER
is gezegend.
24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog 
spreken.
25 Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een 
slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel 
mijn heilige berg - zegt de HEER.

Orgelspel

Lezing: Marcus 5: 22-43
22 Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en 
toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23 Hij smeekte hem dringend: `Mijn 
dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te 
zorgen dat ze in leven blijft.` 
24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem 
heen. 
25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 
26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie 
ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; 
integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 
27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn 
bovenkleed van achteren aan, 
28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 
29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van 
de kwaal genezen was.
30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was 
weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: `Wie heeft mijn 
kleren aangeraakt?` 
31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: `U ziet dat de menigte zich om u verdringt en 
dan vraagt u: ``Wie heeft mij aangeraakt?```
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32 Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, die bang
was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam 
naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 
34 Toen zei hij tegen haar: `Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen 
van uw kwaal.`
35 Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de 
synagoge zeggen: `Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?`
36 Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: `Wees niet bang, 
maar blijf geloven.` 
37 Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en 
Johannes, de broer van Jakobus.
38 Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep 
mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. 
39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: `Waarom maken jullie zo`n misbaar en 
huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.`
40 Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de 
vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het 
kind binnen. 
41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: `Talita koem!` In onze taal 
betekent dat: `Meisje, ik zeg je, sta op!` 
42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar.
Iedereen was met stomheid geslagen. 
43 Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze 
haar te eten moesten geven.

Zang Lied 850

2.
Wie was erbij toen gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?

3.
Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door u ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?

4.
Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.

5.
Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.
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Overdenking  

Zang Lied 855

2.
Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen
terwijl mijn diepe wonde bloedt;
Hij drijft, door anderen bewogen,
de verte langzaam tegemoet.

3.
Er is zoveel, er zijn zovelen
tussen ons in, zoveel verdriet
en tijd en dringen en krakelen
en tempel, priester en leviet.

4.
En toch, wanneer Hij maar zou weten
dat ergens diep in dat gedrang
ik Hem nog volg, ziek en verbeten,
en naar zijn zuiverheid verlang.

5.
Hij die mijn leven heel kan maken,
de kracht, de macht die Jezus heet:
als ik Hem even aan mocht raken,
alleen de zoom maar van zijn kleed.

Mededelingen

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden afgewisseld met het door allen gezongen refrein van lied 295

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.
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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.

Wij zingen allen staande Lied 425

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Collecte : 
1e Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Orgelspel 

***
MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld
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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 28 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamenvergadering 13.30 uur

Woensdag 30 juni
Wijkkerkenraadsvergadering 20.00 uur

Zondag 4 juli
Dienst 10.00 uur
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