
Orde van dienst voor de viering
7 november 2021
in de Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelbijzonderdienst

Voorganger   : ds. Guus A.V. Fröberg
’Je zal het maar in huis hebben’ o.l.v. Ruud Halkes
Bethelbijzondervoorbereidingsgroep:
Loes van Hutten, Carry van der Linden, 
Martine Dortland en Rianne van Dorp 

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden

Sketch

Welkom



Lied ‘We can work it out’  (Tekst en muziek The Beatles)

Try to see it my way
Do I have to keep on talking 'til I can't go on?
While you see it your way
Run the risk of knowing that our love may soon be gone
We can work it out
We can work it out

Think of what you're saying
You can get it wrong and still you think that it's alright
Think of what I'm saying
We can work it out and get it straight, or say good night
We can work it out
We can work it out

Life is very short, and there's no time
For fussing and fighting, my friend
I have always thought that it's a crime
So, I will ask you once again
Try to see it my way
Only time will tell if I am right or I am wrong
While you see it your way
There's a chance that we might fall apart before too long
We can work it out
We can work it out

Life is very short, and there's no time….. 

Vertaling: 

Probeer het op mijn manier te zien.
Moet ik blijven praten tot ik niet verder kan?
Terwijl jij het op jouw manier ziet,
lopen we het risico te weten dat onze liefde binnenkort misschien verdwenen is.
We kunnen het oplossen.

Denk aan wat je zegt.
Je kunt het fout hebben en toch denk je dat het goed is.
Denk aan wat ik zeg
We kunnen het oplossen en het rechtzetten.
We kunnen het oplossen.

Het leven is erg kort, en er is geen tijd
voor gedoe en vechten, mijn vriend.
Ik heb altijd gedacht dat het een misdaad is
dus ik zal het je nog een keer vragen.
Probeer het op mijn manier te zien.
Alleen de tijd zal leren of ik gelijk heb of dat ik ongelijk heb,
terwijl jij het op jouw manier ziet.
Er is een kans dat we binnenkort van elkaar verwijderd raken.
We kunnen het oplossen

Het leven is erg kort, en er is geen tijd…..



Steun in de rug:

Voorganger : We zijn hier samen in de naam van God
Allen : Die de Hemel en de Aarde heeft gemaakt

Voorganger : Die altijd trouw zal zijn
Allen : Die ons in deze wereld nooit in de steek zal   laten

Groet:

Voorganger : De Heer is bij jullie
Allen : Ook met u is de Heer.

Gebed

Wij zingen ‘De vreugde voert ons naar dit huis’    280

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

7.
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

DIENST VAN HET WOORD
  

Voor de kinderen 

Sketch



Schriftlezingen:  Spreuken 10 : 32

Filippenzen 4 : 8

Hebreeën 11:1

Johannes 14 : 6

Johannes 18 : 38a

Lied ‘Ken je mij’  (Tekst Huub Oosterhuis)

Refr Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig

Refr Ken je mij?……..

Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik

Refr Ken je mij?……..

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben, dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Refr Ken je mij?……..

Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben, Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte, gezien, genomen, door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Refr Ken je mij?……..



Overdenking

Lied ‘Een waar woord’   (De Dijk, aangepaste tekst)
Een woord om je aan te warmen
In de kou van het leven
Om te fluisteren
In het holst van de tijd

Een woord dat uitstijgt
Boven het rumoer van de wereld
Dat grenzen slecht
En muren splijt

Een waar woord
Een waar woord
Oehh oehh oehh oehh, een waar woord

Een woord dat de wind voert
Over akkers en velden
Waar kinderen hutten bouwen
Op vruchtbare grond

Een woord dat de zon schijnt
In alle verre landen
Dat blinkt in je ogen
Een lach om ieders mond

Een waar woord
Een waar woord
Oehh als het me ooit lukt ben jij de eerste die het hoort

Maar om te lachen, om het huilen
Om te vieren met elkaar
Dat er niet om niets gestorven wordt
Kun je het horen
Luister maar

Een waar woord
Een waar woord
Oehh als het me ooit lukt ben jij de eerste die het hoort

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

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

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.

Mededelingen

Lied ‘Als men elkaar verstaat’

Rusteloos al sinds lange tijd op reis
Zijn mensen onderweg
voor een glimp van ’t paradijs
Het valt niet mee een plaats te vinden waar
de mensen elkaar verstaan.

Refr.En als je het nog niet weet,
Grijp dan die hand
Alleen liefde breekt de lans
Twijfel niet langer meer,
Ga mee naar dat land
Alleen liefde maakt een kans voor eeuwig.

’k vroeg me af, heeft het zin om door te gaan
samen met die mensen
en een kerk te zijn voortaan
En ik ging mee, het is nog niet te laat
Als men elkaar verstaat.

Refr.En als……..

Altijd, staat Hij naast mij aan mijn zij
Hij geeft mij inspiratie.
Geeft mij kracht, Hij houdt van mij
En leidt ons naar dat land van liefde waar
de mensen elkaar verstaan.

Refr.En als je het nog niet weet,
Grijp dan die hand
Alleen liefde breekt de lans
Twijfel niet langer meer,
Ga mee naar dat land
Alleen liefde maakt een kans voor eeuwig.
Als men elkaar verstaat.



Wij zingen ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 221

2.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3.
Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

De band : ‘Paradijs’ van Frank Boeijen.

Na de dienst kan iedereen een mantelzorgbloem voor een mantelzorger 
meenemen

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e  Kerk in Actie 

Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en 
huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie 
mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna
ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp 
nodig hebben na huiselijk geweld.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouweninguatemala.

2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/de-stem-van-vrouwen-gehoord-in-kerk-en-samenleving/


******

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.

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven 
op het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de bea-
mer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

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

Maandag 8 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 9 november
Soos 14.30 – 16.30 uur

Donderdag 11 november
Over ‘Alle dingen nieuw’ van Borgman 20.00 uur

Zaterdag 13 november
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 14 november
Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur

Cantatedienst
Zondag 14 november
17.00 uur

'Cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme' BWV 140
Solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Arco Mande-
maker (tenor), Andreas Goetze (bas)
De cantates worden uitgevoerd door een deels vaste 
bezetting, bestaande uit koor, orkest en organist.

Koor: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam
Orkest: Collegium Delft
Orgel en continuo: Arjen Leistra

  Muzikale leiding: Bas van Houte
  Voorganger ds. Guus A.V. Fröberg
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