
Orde van dienst 
voor de viering van zondag 12 juni 2022

in de Bethelkerk

Marc Chagall ‘Ruth aan de voeten van Boaz’

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Hans Treurniet
lector : Carina Kal

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

Orgelspel: 

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

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom
 
Wij zingen ‘Wij scholen samen rond uw woord’
tekst Sytze de Vries, melodie gezang 474 LvdK

2.
Wij vieren hoe zijn eerste Woord 
ons met elkaar verbindt; 
Te zingen van zijn liefde maakt 
ons tot zijn huisgezin. 
Wie door zijn Adem wordt bezield 
gaat nooit de weg alleen; 
wij raken aan elkaar gehecht 
over de grenzen heen. 

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

2



Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Wij zingen ‘Wij scholen samen rond uw woord’

3.
Want niet de grond waarop wij staan, 
noch bloed maakt ons verwant, 
alleen het onderweg zijn naar 
dat verre vaderland. 
Maar hier mag de oase zijn 
waar wij worden gelaafd: 
wat ons beloofd is heeft voorgoed 
het reizen licht gemaakt. 

4.
Wij vinden leven in dit Woord, 
wij delen hier het Brood 
dat spreekt van Hem 
die tot het eind 
ons al zijn liefde bood. 
Wij schuilen even bij elkaar 
en putten uit de bron, 
als reisgenoten naar de stad 
waar God straalt als de Zon.

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 ‘Alle eer en glorie’ 305
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2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht,
vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon,
liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing : Ruth 3

Wij zingen ‘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.

Schriftlezing : 1 Johannes 3 : 18-24

Wij zingen ‘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.

4



6.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen ‘Woon in mijn dromen’
Ierse volksmelodie ; tekst Sytze de Vries

2.
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

3.
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

4.
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL

Sri Lanka
Student Mohamed Imaam Mohamed Imran uit Sri Lanka zit al 3 jaar vast op grond 
van een omstreden anti-terrorismewet. Hij is nog altijd nergens voor aange-
klaagd. Geen aanklacht, geen bewijs. Imran werd in mei 2019 opgepakt. Volgens de 
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autoriteiten hielp hij onder meer de zelfmoordterroristen die met Pasen dat jaar aan-
slagen pleegden in Sri Lanka. Maar 3 jaar na Imrans arrestatie blijft bewijs hiervoor 
nog altijd uit.
 
Qatar
Op 10 mei zijn broers en advocaten Hazza en Rashed al-Marri veroordeeld tot een le-
venslange celstraf. Hazza werd gearresteerd omdat hij meedeed aan een protest te-
gen een nieuwe discriminerende verkiezingswet in Qatar die de Al Murra-stam uitsluit.
Rashed werd gearresteerd toen hij zij broer wilde vertegenwoordigen. De broers wei-
gerden een verklaring te ondertekenen waarin ze beloven te stoppen met het bekriti-
seren van de nieuwe wet.

Gelukkig ook weer wat goed nieuws!

Egypte
Op 24 april 2022 is de Egyptische journalist Mohamed Salah vrijgelaten. Hij bracht 29 
maanden door in een Egyptische gevangenis omdat hij gebruikmaakte van zijn men-
senrechten. Salah heeft geen rechtszaak gehad en is nooit officieel aangeklaagd.
 
Rusland
Amnesty International is blij dat in Rusland de uit Denemarken afkomstige Jehova’s 
Getuige Dennis Christensen is vrijgelaten. Hij werd in 2019 voor 6 jaar naar een straf-
kamp gestuurd. Op 23 juni 2020 besloot een rechtbank dat Dennis Christensen moest 
worden vrijgelaten, maar dat gebeurde niet. Na zijn vrijlating bracht de Russische mi-
gratiedienst Christensen naar Moskou om te worden uitgezet. Op 25 mei 2022 kwam 
hij samen met zijn vrouw Irina aan in Denemarken. Amnesty voerde actie voor Chris-
tensens vrijlating.

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

Stil gebed 

Inzameling van de gaven voor:
1e  Kerk in Actie 
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Nodiging:

Avondmaalsgebed

V. De Heer is met u allen!
A.   Zijn vrede is met u!
V. Laten wij danken de Heer, onze God!
A.   Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging eindigend met de woorden: 

‘Wij willen zingen het lied dat zij zongen, met hemel en aarde
 en al wat ademt:’
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Wij zingen:  404e

Gedachtenis

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.

Vredegroet: 
V. De vrede van Christus met u allen!
A  Zijn vrede zij met u!
Wij wensen elkaar in de kerk en thuis de vrede van Christus toe.

Wij zingen:  : 408e
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Delen van brood en wijn

Dankgebed

Wij zingen (staande) 
‘Sterk, Heer, de handen tot uw dienst’ 378

2.
de oren open voor uw woord
en doof voor vals gefluister,
de ogen spiegels van uw licht
dat doorbreekt in het duister;

3.
de tong die proeven mocht van U
vrij van bedrog en leugen,
de mond geopend voor een lied
om wat het hart verheugde;

4.
de voeten die, op weg naar U,
dit huis hebben betreden -
dat zij van hier met lichte tred
de weg gaan van uw vrede.

5.
Sterk zo het hart dat voor U klopt
met bloed, door U gegeven -
uw lichaam dat ons lichaam voedt
met uw verheerlijkt leven.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Orgelspel : 

In glazen zaal  staat de stand van Amnesty 
en staan Ellen en Kees Haas met hun heerlijke 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
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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 

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

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

Maandag 13 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 15
Koffiedrinken 10.30 uur
+ Lunch 12.00 uur

Zondag 19 juni 
Dienst 10.00 uur
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