
Orde van dienst 
voor de viering 

van 
zondag 3 april 2022

Iudica
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Edwin Vooijs
lector : Nelleke Slootweg

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

Liturgische schikking Veertigdagentijd
Mooie dingen vallen ons toe. 
Liefde en genade van God ontvang je.
De basis van de schikkingen is een open schaal die het ontvangen symboliseert.
De veertigdagentijd is een periode van bezinning. We zien dit verbeeld in de hoge kale
takken die naar de hemel reiken.  

Orgelspel: Preludium over Lied 538 – E. Vooijs

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Wij zingen ‘Met de boom des levens’   547

2.
Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,

3.
want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan. 
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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

Wij zingen ‘Met de boom des levens’   547
4.
Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,

5.
want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

6.
Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

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

Wij zingen ‘Rechter in het licht verheven ‘            280
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2.
Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing : Jesaja 58 : 6-10

Wij zingen ‘Zo spreekt de Heer…’ 537

Schriftlezing : Lucas 20 : 9-19

Wij zingen psalm 118

8.
De steen, dien door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's HEREN hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
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Uitleg en verkondiging 
Wij zingen ‘Wie zal voor God verschijnen’
tekst Willem Barnard , melodie Johann Crüger

2.
De Heer is voortgevaren
de grote tempel door
van buiten bij de schare
tot binnen bij Gods oor.
Daar brengt Hij de gebeden,
daar plengt Hij onze schuld.
Hij won voor ons de vrede,
Hij heeft de Wet vervuld.

3.
Hoe staat het voorgeschreven
in 't Oude Testament?
Een dier boet met zijn leven,
een dier dat God niet kent.
Maar Hem, het Lam, zij ere,
dat eeuwig is geslacht!
Wij moeten ons bekeren,
ons offer is gebracht.

Amnesty

Zondag 3 april is het weer tijd voor Amnesty. Er gaan 2 brieven uit: Nigeria en Sudan.
Nigeria
De Nigeriaanse overheid mag mensen niet zomaar op straat zetten. Ze moet 
bewoners tijdig informeren, consulteren en met hen in gesprek gaan om naar 
oplossingen te zoeken. Gedwongen huisuitzettingen zijn onwettig, onrechtvaardig en 
vormen een ernstige schending van het recht op huisvesting en onder meer het recht 
op gezondheid en het recht op werk.
Sudan
Mohammed Adam (17) en Mohammed al-Fatih (18) uit Sudan werden op 14 januari 
2022 met geweld opgepakt toen zij een ziekenhuis verlieten. Adam werd een dag 
eerder in zijn been geschoten tijdens protesten tegen de militaire regering. De tieners 
zijn tijdens hun verhoor gruwelijk gemarteld. Adam krijgt geen medische zorg voor 
zijn verwondingen.
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Gelukkig ook weer goed nieuws:

Sudan
Op 22 maart 2022 is Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan vrijgelaten. Hij was 15 jaar 
toen hij ter dood veroordeeld werd, en zat 2 jaar en 8 maanden in de dodencel. 
Tijdens Write for Rights 2019 kwamen meer dan 765.000 mensen voor Magai Matiop 
Ngong in actie, ook op school. Ze riepen de Zuid-Sudanese president Salva Kiir op zijn
doodvonnis in te trekken en steunden Magai met groetenkaarten 
Guatemala
Nog meer goed nieuws, want na 4 jaar onterechte gevangenschap is op 24 maart 
Bernardo Caal Xol vrijgelaten uit de gevangenis van de Guatemalteekse stad Cobán. 
Bernardo Caal Xol zat vast omdat hij geweldloos de heilige rivier van de Q’eqchi’ 
Maya’s beschermde. In december 2021 maakte Bernardo deel uit van Write for Rights.
Duizenden leerlingen en studenten schreven brieven aan de autoriteiten van 
Guatemala om aan te dringen op zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

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

Wij zingen ‘In Christus is noch west noch oost 969
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2.
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3.
Geliefden, sluit u dan aaneen,
van waar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4.
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: Postludium over Lied 556 – E. Vooijs

Inzameling van de gaven voor:
1e  Kerk in Actie / Wereldiakonaat Veertigdagentijd
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

Bij de uitgang staat ook de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten in de 
veertigdagentijd.

In glazen zaal staat de stand van Amnesty 
en staan Ellen en Kees Haas er met hun jam.

***

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. 

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

Maandag 4 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 19.30 uur
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Woensdag 6 april
Bijbelleerhuis 10.30 uur
Avondgebed 19.30 uur
Wijkgemeenteavond over 
‘Bouw op goede grond’ 20.15 uur

Zaterdag 9 april
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 10 april
Dienst  Palmzondag 10.00 uur

Wijkgemeenteavond over ‘Bouwen op goede grond’
Woensdag 6 april om 20.15 uur is een wijkgemeenteavond over het rapport ‘Bouwen 
op goede grond.
Dit is een in de Algemene Kerkenraad van 12 maart voorlopig vastgesteld rapport 
over de toekomst van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.

Avondgebed veertigdagentijd

Woensdag 6 april

Thema: ‘Onze Vader’
Geef ons heden ons dagelijks brood. Jubeljaar. 
Matteüs 6: 9-13
Liturg: Annabell de Jong
Gitaar / zang: Loes van Hutten
Orgel / piano:  Guus Korpershoek

Aanvang: 19.30 uur

Heb je wel eens zo veel brood 
gegeten dat je dacht: nu heb ik 
echt genoeg? Elke zondag bidden 
we in de kerk: ‘Geef ons vandaag 
ons dagelijks brood’. 

Sta je er dan wel eens bij stil wat dat betekent? 
Voor jezelf, maar ook voor de ander? Het gaat er 
niet alleen om dat ik genoeg te eten heb, maar wij
allemaal. En er klinkt ook iets van genoegzaamheid
in mee. Want er is genoeg voor vandaag, en daar mogen we ook genoegen mee 
nemen. 

Aanvang 19.30 uur
Bij de uitgang staat de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

De Passion 40daagse ook in de Bethelkerk

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse
Kerk The Passion 40daagse. Gemeenten in heel Nederland doen hier aan mee. Ook de
Bethelkerk doet mee door een optreden van Kees Posthumus op woensdag 13 april 
om 20.00 uur.

Kees Posthumus is o.a. verhalenverteller.
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In een toelichting op dit optreden schrijft Kees Posthumus : “Onze verhalen gaan over
Pasen. In de laatste twee verhalen ontmoeten Maria Magdalena en de Emmaüsgan-
gers de verrezen Heer. Beter kan het niet komen.”

Kaarten zijn  €10,- en zijn HIER te bestellen. 
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