
Orde van dienst voor de viering
van de startzondag 
26 september 2021

in de Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorgangers   : ds. Guus A.V. Fröberg
pastor Annabell de Jong

Organist           : Hans Treurniet
Cantorij o.l.v. Niec Saarloos
Koor van voorzangers
Lector : Nelleke Slootweg

Orgelspel voor de dienst : ‘Het licht dat weer opnieuw begon’,  Lied 214
Bernard Winsemius (*1945) e.a.

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden
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Wij zingen samen met de cantorij ‘Huis van God en huis van mensen’
tekst Sytze de Vries ; melodie Herbert Howells (1892-1983) MICHAEL
cantorij couplet 1 en 2; allen 3 en 4

2.
Hof van heden en verleden
waar ons leven ooit begon.
waar wij komen om te dromen
en te putten uit de bron.
Hier begroet en ontmoet
God ons met zijn groots tegoed!

3.
Huis van God onder de mensen
waar het Woord gedijen moet,
uitgezaaid op hoop van zegen,
zaad dat draagt in overvloed.
Hier begroet en ontmoet
God ons met zijn groots tegoed!

4.
Waar vergeving wordt gevonden,
wonden weer worden geheeld,
waar ons ondanks onze zonden
brood en wijn zijn toebedeeld.
Hier begroet en ontmoet
God ons met zijn groots tegoed!

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
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Wij zingen samen met de cantorij ‘Huis van God en huis van mensen’
cantorij couplet 5, allen 6 en 7

5.
Leven onder open hemel,
wonen met een open deur:
als een loofhut van ontferming
toont de open hof zijn kleur.
Hier begroet en ontmoet
God ons met zijn groots tegoed!

6.
Huis van vieren en gedenken,
ook wanneer de tijd verstilt,
als een mens wordt uitgedragen
door God zelf aan ‘t licht getild.
Hier begroet en ontmoet 
God ons met zijn groots tegoed!

7.
Als een smidse van de liefde,
die de winter zelfs verduurt,
blijven wij dit huis beheren,
door de Geest zelf aangevuurd.
Hier begroet en ontmoet
God ons met zijn groots tegoed!

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.

Gloria ‘Er is een stilte die kan zingen’ 
tekst Martin de Geus ; melodie Dirk zwart
Couplet 1 cantorij, couplet 2 en 3 allen
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2.
Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in –
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.

3.
Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed,
hem loven om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden,
het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.

DIENST VAN HET WOORD
  
Gebed van de zondag

Voor de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Micha 4 : 1-5

De cantorij zingt ‘The kingdom of God is justice and peace’ (Taizé)

The Kingdom of God is justice and peace
and joy in the Holy Spirit.
Come Lord and open in us
The gates of your Kingdom.

Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede 
en vreugde in de Heilige Geest. 
Kom Heer, en open 
de deuren van uw koninkrijk.

Schriftlezing : Matteüs 6 : 9-13
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Het koor van voorzangers zingt ‘Verleih uns Frieden’
Tekst Martin Luther ; muziek Felix Mendelssohn (1809-1847)

Verleih uns Frieden gnädiglich
Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns konnte streiten
denn Du, unser Gott, alleine.

Geef ons genadig vrede
Geef ons genadig vrede,
Heer God, in onze tijd.
Er is immers niemand anders
die voor ons pal kan staan
dan U, onze God, alleen! 

Overdenking

Wij zingen met de cantorij  ‘Laat komen Heer Uw Rijk’ 756 
Allen couplet 1,2, 5, 6 en 8 ; cantorij couplet 3, 4 en 7

2.
Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezang
verdrijven leed en dood?

4.
Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

6.
Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

3.
Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

5.
Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

7.
Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.
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8.
De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

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

Stil gebed

De cantorij zingt : ‘Onze Vader’ (Huub Oosterhuis)

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Amen

Mededelingen

Wij zingen staande ‘Wie zich door God alleen laat leiden’   905
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2.
Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

3.
Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.

4.
Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegt,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Zending en Zegen

 ‘Amen’

Wij verzoeken u na de zegen weer te gaan zitten.

En volg de instructies om de kerkzaal te verlaten.

Orgelspel na de zegen: Fuga G-dur
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Collecte bij de uitgang voor:
1e  Vredeswerk
2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

******

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

7

http://www.ambachtoost.nl/


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. 

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

Zondag 26 september
Taizégebed 19.00 uur

Maandag 27 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 28 september
Soos 14.30 – 16.30 uur

Woensdag 29 september
Bijbelleerhuis 10.30 uur

Zaterdag 2 oktober
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 3 oktober
Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur

Taizéviering
26 september 
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26
Gelukkig kunnen we de draad weer oppakken na de vakantie.
Dit geldt ook voor de Taizégebeden.
Zondag 26 september is het eerste Taizégebed in dit seizoen in de Bethelkerk.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, samen met een 
aantal zangers (m/v)
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. 
Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ‘Als alles duister is’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
 
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Aanvang om 19.00 uur 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren, (ook via Kerkomroep en You 
Tube (Bethelkerk Vlaardingen).
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Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl
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