
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 21 maart 2021
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
viool : Gerard Blok
zanger : Rob van Herwaarden
lector : Tiny Peitsman

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

Bij de liturgische schikking:  Levensweg
Jezus ging de weg van het leven met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Maar 
het was ook een weg naar het leven: zijn verhaal loopt uit op het nieuwe begin van 
Pasen. Daarmee heeft Jezus ook voor ons een levensweg gebouwd.

Bij de schikkingen zien we elke week een weg. Aan het einde ervan een bundel 
stengels waarin 2 bladeren ( als handen)  steken. 

Onder de grond
De graankorrel moet eerst sterven om vrucht te kunnen dragen.
Leven verliezen, leven vinden.

We zien graankorrels op de bladeren.
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De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Muziek: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ 845

Tijd van vloek en tijd van zegen,
tijd van droogte, tijd van regen,
tijd van oogsten, tijd van nood,
tijd van stenen, tijd van brood,
tijd van liefde, nacht van waken,
uur der waarheid, dag der dagen,
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen,
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen.
Wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.
Welkom 

(we gaan staan)

Zang ‘Roept God een mens tot leven’ 346
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3.
Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in wolk en water,
dat volk van God zijn wij.

4.
Wij werden nieuw geboren,
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.

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

Zang ‘Roept God een mens tot leven’ 346

9.
Wie weerloos in de aarde
als graan gestorven is,
wordt tot het brood verzameld
dat aller leeftocht is.

10.
O Heer, Gij zult ons breken
en geven aan elkaar.
Uw tafel is het teken,
uw vrijmacht maakt het waar.

(we gaan zitten)

Gebed 

Muziek: Ole Bull: ‘Sehnsucht der Sennerin’ 

DIENST VAN HET WOORD

voor de kinderen

Schriftlezing : Jeremia 31 : 31-34 

Muziek: ‘Daar komt een man uit Anatot’ 177 

1.
Daar komt de man uit Anatot,
hij deelt de woorden uit van God:
hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren. 
Maar niemand luistert naar zijn stem,
 in heel Jeruzalem.

2.
Het volk is doof, het volk is blind, 
het slaat de woorden in de wind: 
hoor het woord des Heren: 
wij moeten ons bekeren. 
Voor vreemde goden knielt het neer; 
vergeten is de Heer. 
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Schriftlezing : Johannes 12 : 20-33

Uitleg en verkondiging: 

Zang ‘Graan dat in de aarde’
tekst: Jürgen Henkys / Sytze de Vries; melodie: Noël nouvelet, Frankrijk 15e eeuw

2.
Met geweld begraven
werd de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Jezus is dood,
geen weg lijkt meer te gaan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.

3.
Zaad van God, verloren
in de harde steen,
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen, -
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

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

Muziek: Gilchrist :  ‘Song of faith’

Mededelingen

Slotlied ‘De toekomst van de Heer is daar’ 767

 

2.
De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

6.
Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

7.
Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

Zending en zegen 

Muziek: Lovland : ‘Serenade to spring’
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Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e Diaconie
2e Wijkkas

***
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 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.
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