
Orde van dienst voor de viering 

van zondag 9 mei 2021

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

Rogate (Bid)

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Hans Treurniet
zang : Rob van Herwaarden
lector : Nelleke Slootweg

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

Orgelspel: Praeludium en Fuga II G-dur
                  F. Mendelssohn (1809-1847)

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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Zang : ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 791

2.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3.
Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

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 : ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 791

4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!
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Kyriëgebed eindigend met de door allen gezegde woorden:

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

Gloria ‘Zing van den Vader die in den beginne’ 304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt 
gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te 
vrezen:
houd Hem in ere!

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Jesaja 45 : 15-19

Orgelspel: ‘Bron van liefde, licht en leven (NLB793)
Dick Sanderman (1956)

Lezing: Johannes 15 : 9-17

Overdenking  
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Zang ‘O grote God, die liefde zijt’                838

3.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Mededelingen

Dienst van de gebeden

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

Gebed in Stilte
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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.

Zang ‘Maak liefde waar, in geven en aanvaarden’
tekst Sytze de Vries ; melodie LONDONDERRY AIR
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2.
Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
de steun die helpt gevaren te trotseren,
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

3.
Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
als wapen dat de ander overspeelt.
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Collecte : 1e Diaconie
 2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
 Bloemenpot

Orgelspel: Variaties over ‘Nun danket alle ‘Gott’
Geert Bierling (1956)

***

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

Maandag 10 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Donderdag 13 mei
Dienst Hemelvaartsdag 09.30 uur

Zondag 16 mei
Dienst 10.00 uur
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