
Orde van dienst 
voor de viering van zondag 27 maart 2022

Laetare

in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Piet George Klootwijk
lector : Kees Nieuwstraten

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.  

Vierde zondag   De verloren zoon            Lucas 15: 11-32
In het huis van God is er voor iedereen plek en het is er goed. De verloren zoon komt 
naar huis voor een nieuwe start. We zien voorjaarstakken. Een nieuwe lente, een 
nieuw begin.
De vierde zondag is de kleur roze. Het licht van Pasen breekt door.

Orgelspel: 

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

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Wij zingen  ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 176
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2.
Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donkre gloed,
o kleinood Gods dat flonkren moet
met glans die Hij zal schenken.

3.
Zoals een maagd die wordt gevraagd
is Sion opgetogen.
Zoals een bruid haar man verblijdt,
zal zij de Heer verhogen.
Haar land zal niet verlaten zijn,
't zal bruiloft in haar straten zijn,
en lente in haar hoven.

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 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 176

4.
Rondom de muur wordt ieder uur
Gods wachtwoord doorgegeven.
Zo is de tijd die nu verstrijkt
met zijn geheim doorweven.
Gun u geen rust bij dag en nacht,
totdat door Gods gezag en macht
Jeruzalem mag leven.

5.
Dan wordt uw ooft niet meer geroofd,
geen oogst gaat meer verloren.
Dan zult gij staan met most en graan
in 't huis, door God verkoren.
De zaaier eet de vrucht van 't land.
Dit heeft God bij zijn rechterhand
aan Israël gezworen.

6.
Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan
naar 't land van melk en honing.
Trekt voort, trekt voort! gaat door de poort
van zijn verheven woning.
De volken zien uw heilig spoor,
zij volgen het en neigen voor
de standaard van uw koning.

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  ‘O Jezus Christus, Zoon van God,’
tekst: Willem Barnard, melodie: Leipzig 1539
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2.
Messias, manna uit Gods hand
en hemels koren op ons land,
maak Gij de stenen harten mild,
zodat de honger wordt gestild
en wat elkeen te geven heeft
aan allen samen leven geeft!

Gebed van de zondag

Voor de kinderen
Schriftlezing : Jesaja 35 :1-10.

Wij zingen ‘Ik loof de Heer altijd’ psalm 34

4



2.
'k Heb naar den HEER gevraagd
en Hij beantwoordt mijn gebed.
Hij heeft mij van mijn angst gered,
en mijn verlossing daagt.
Die opzien naar den HEER,
zij zullen blinken in het licht,
geen schaamrood is op hun gezicht,
nooit slaan zij d'ogen neer.

Schriftlezing : Lucas 15 : 11-32

Wij zingen ‘Ik loof de Heer altijd’ psalm 34

3.
Een arme riep in nood.
De HERE hoorde naar zijn stem,
God, die in al zijn angsten hem
uitzicht en redding bood.
Rondom Gods knechten staat
des HEREN engel als een wacht.
Hij weert des vijands overmacht
en redt hen van het kwaad.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen : ‘Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied’

2.
Toen ik Hem zag in zijn metalen licht,
in storm van wolken morgenlicht doorschenen,
mensengestalte, stralend vergezicht -
en ik viel neer, voor wie? Daar in den vreemde.

3.
Toen Hij mij riep: Sta op, o mensenkind.
ik stond op, rechtovereind, en hoorde
vleugels van vuur en adem, nieuw bewind.
En ik verstond de eens gegeven woorden:
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4.
dat Hij zijn volk bevrijdt, zijn huis herbouwt,
dat Hij ons dor gebeente doet herleven,
dat Hij zijn maaksel vast in handen houdt,
dat in zijn boek mijn dagen zijn geschreven.

5.
Die mij tot stem en wachter heeft gemaakt
dat ik zijn naam zou roepen in uw oren,
mensen der aarde, zo ontheemd geraakt:
die is uw God. Hij laat u niet verloren.

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 ‘Maak liefde waar , in geven en aanvaarden’
tekst Sytze de Vries ; melodie LONDONDERRY AIR
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2.
Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
de steun die helpt gevaren te trotseren,
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

3.
Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
als wapen dat de ander overspeelt.
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconie
2e Missionair werk

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

***
MEDEDELINGEN

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.

Volg ons op twitter: @BethelkerkVld
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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.

Zondag 27 maart
Taizégebed 19.00 uur

Maandag 28 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 29 maart
Soos 14.30 - 16.30 uur

Woensdag 30 maart
Avondgebed 19.30 uur

Zaterdag 2 april
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 3 april
Dienst  5e zondag veertigdagentijd 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.’
Het rapport komt in papieren vorm beschikbaar en is te downloaden via de website 
van Ambacht-Oost.

Van harte uitgenodigd.

Taizéviering
27 maart, aanvang om 19.00 uur 

Een avondgebed in het teken van de VREDE.

Zondag 27 maart is er weer een Taizégebed in de Bethelkerk.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, samen met een 
aantal zangers. Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
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Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken.  
We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
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De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren. (ook via Kerkomroep en You 
Tube (Bethelkerk Vlaardingen).

Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te spreken.

Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
Tel.: 010 434 84 33, e-mail: predikant@ambachtoost.nl.
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