
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 20 maart 2022
in de Bethelkerk

Zondag Oculi
‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’ Ps. 25:16

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Edwin Vooijs
cantorij o.l.v. Edwin Vooijs
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

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.  

Derde zondag    De vijgenboom     Lucas 13:1-9. 
Als mens zijn we geroepen vrucht te dragen. Om zo te leven dat we tot bloei komen 
en vrucht te dragen.
We zien vijgentakken en vruchten.

Orgelspel: Inleidend orgelspel over Psalm 25

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 cantorij ‘Een mens te zijn op aarde’ 538
Cantorij 2 en 3 ; allen 1 en 4

2.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
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4.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

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

hierna gaan we zitten

Wij zingen ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 25a
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2.
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levensloop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

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 met de cantorij ‘Graan dat in de aarde’
tekst: Jürgen Henkys / Sytze de Vries
melodie: Noël nouvelet, Frankrijk 15e eeuw

Cantorij couplet 1 ; allen couplet 2 en 3
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2.
Met geweld begraven
werd de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten
in de harde rots?
Jezus is dood,
geen weg lijkt meer te gaan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.

3.
Zaad van God, verloren
in de harde steen,
en ons hart, in doornen
vruchteloos alleen, -
heen is de nacht,
de derde dag breekt aan.
Liefde groeit als koren,
als het groene graan.

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing : Exodus 6 : 2-8

Wij zingen met de cantorij 
‘Niet als een storm, als een vloed 321
Cantorij couplet 1 ; allen couplet 2 en 3

2.
Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

3.
Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

Schriftlezing : Lucas 13 : 1-9

Wij zingen met de cantorij 
‘Niet als een storm, als een vloed 321
Cantorij couplet 4 en 5 ; allen couplet 6 en 7

4.
Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

5.
Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.
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6.
Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

7.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen met de cantorij ‘Met de boom des levens’   547
Cantorij 1 ; cantorij couplet 2 allen refrein; allen couplet 3 en 4; cantorij couplet 5 
allen refrein en allen couplet 6

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,

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,

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.

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.
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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.

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

DIENST VAN DE TAFEL

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

De cantorij zingt tijdens de rondgang 
‘Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos…’      647

1.
Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam.

2.
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.

3.
Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.

4.
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Dankgebed

Wij zingen met de cantorij 
‘Kan ooit mijn lied toereikend zijn’
tekst Sytze de Vries ; melodie Ken Naylor
Cantorij couplet 1 ; allwn couplet 2-4
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2.
Daar stralen allen in uw licht,
maar ik zoek naar uw spoor.
Daar staat men voor uw aangezicht,
terwijl ik U slechts hoor.
Zij zingen, want Gij zijt hun Zon,
ach, ving ik maar één straal.
Dan werd ook mijn lied tot uw troon,
zolang ik adem haal.

3.
Wanneer geloof mijn hart verlicht,
een liefdesvuur het vult,
dan deel ik even in dat koor,
in hemels licht gehuld.
Maar ik vrees kil en koud te zijn
ondanks mijn vurig lied.
Gij, die puur goud geschonken krijgt.
tel ook wat ik u bied.

4.
Wat zijt gij groot, o Levende,
wie alles toebehoort.
U kennen laat mij delen in
dit hemelse akkoord.
Gij oeverloze oceaan,
en hemelsbrede zon,
Gij, God van altijd, overal,
die ook mijn hart bewoont.

Zending en zegen
Allen : AMEN

Orgelspel : Uitleidend orgelspel over Lied 536 – ‘Alles wat over ons 
geschreven is’.

Inzameling van de gaven voor:
1e  Kerk in Actie Werelddiaconaat 40 dagentijd
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

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 21 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 22 maart
Soos 14.30 - 16.30 uur

Woensdag 23 maart
Op de koffie bij de dominee 10.30 uur

Lunch 12.00 uur
Avondgebed 19.30 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zondag 27 maart
Dienst 4e zondag veertigdagentijd 10.00 uur
Taizégebed 19.00 uur

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
23  maart (week later i.v.m. verkiezingen)
KOFFIEOCHTEND en LUNCH
De Bethelkerk is van 10.30 -12 uur open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven. Dit kan bij Cobie Plantinga; 
cobieplantinga@ambachtoost.nl - tel.010 4347162, of Anneke Rodenburg - tel. 010 
4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

Volgende keren:20 april, 18 mei en 15 juni.
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