
Orde van dienst 
voor de viering van 
zondag 1 mei 2022

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

Orgelspel: Orgelpreludium over Lied 653 – 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 ‘De aarde is vervuld’ 650

2.
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3.
Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4.
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

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 ‘De aarde is vervuld’ 650
5.
De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6.
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.
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7.
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

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.

Glorialied ‘Aan u, Vader alle glorie’
Tekst Sytze de Vries, Melodie PRAISE MY SOUL (‘O Heer, die onze Vader zijt’)

2.
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3.
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Voor de kinderen
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Schriftlezing : Jeremia 32 : 36-41

Wij zingen ‘Voor mensen die naamloos’ 647

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.

Schriftlezing : Lucas 24 : 35-48

Wij zingen ‘Terwijl wij hem bewenen’ 644
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2.
Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

4.
Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

3.
Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

5.
Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Uitleg en verkondiging ‘Factcheck’

Wij zingen ‘Wij komen als geroepen’ 612

2.
Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij!

3.
Getekend voor ons leven
als kind'ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!
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Nigeria
De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft op 5 april 2022 een celstraf 
van maar liefst 24 jaar opgelegd gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast op beschuldi-
ging van godslastering omdat hij een bericht op Facebook plaatste. Daarin sprak hij 
zich uit over zijn levensbeschouwing. Een rechter oordeelde in december 2020 dat 
Bala vrijgelaten moest worden. Maar de autoriteiten in het noorden van Nigeria wei-
gerden dit.
 
Zimbabwe
De 28-jarige politiek activist Makomborero Haruzivishe uit Zimbabwe spreekt zich uit 
tegen wanbestuur, corruptie en ontvoeringen door de regerende partij. Dat is de auto-
riteiten een doorn in het oog. Er lopen momenteel drie aanklachten tegen hem. Hij 
zou onder meer een illegale demonstratie hebben georganiseerd. Dit zijn valse be-
schuldigingen bedoeld om hem de mond te snoeren.
 
Ook gelukkig weer goed nieuws
 
Honduras
In Honduras is Jhony Salgado vrijgesproken. Hij zou in juli 2022 terechtstaan op be-
schuldiging van het bezit van een illegaal vuurwapen en het oneigenlijke gebruik van 
een politieschild. Salgado is het slachtoffer van het harde optreden tegen demonstran-
ten na de presidentsverkiezingen in Honduras in november 2017.

Iran
De Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe en Anoosheh Ashoori zijn vrijgelaten uit 
een Iraanse gevangenis. Ze staan op het punt het land te verlaten en naar het Vere-
nigd Koninkrijk en hun families te vliegen. De twee zaten jaren gevangen in Iran. 
Nazanin en Anousheh hadden überhaupt nooit gevangengezet mogen worden. 
Ze werden vastgezet op basis van verzonnen aanklachten op het gebied van nationale
veiligheid, wat een bekende tactiek is in Iran.

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.
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Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Orgelspel tijdens de collecte

Wij zingen ‘God, die ons ooit bevrijdde’ 
tekst Sytze de Vries ; melodie lied 246b ‘De maan is opgekomen’, 

2.
Uw goedheid is gebleven:
tot vrijuit samen leven
zijn wij nog steeds gedacht.
Die weldaad te gedenken
is ook haar verder schenken
waar recht vandaag weer wordt verkracht.

3.
Een huis voor de ontheemde,
een haven voor een vreemde,
een veilig toevluchtsoord,
dat wij die vrijplaats bouwen
en zo op U vertrouwen
aan wie de toekomst toebehoort.

4.
Hoor van de aarde schreeuwen
het bloed van al die eeuwen,
dat U zo kostbaar is.
Die alle wraak beteugelt,
neem dan onder uw vleugels
wie zoek raakt in de wildernis.

5.
En wees omlaag gebeden,
jij gouden stad van vrede,
waar ieder veilig is.
Jeruzalem, wij dromen
van jou als onderkomen
waar elk de ander heilig is.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Orgelspel : Orgelpostludium over Lied 643:9
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***
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 2 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 4 mei
Bijbelleerhuis 10.30 uur

Zaterdag 7 mei
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 8 mei
Dienst 10.00 uur
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