
Orde van dienst voor de viering
15 mei 2022

in de Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelbijzonderdienst

WIE INITIATIEF

ZAAIT

ZAL VERANDERING

OOGSTEN
                          

                     Bethje

Voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
Organist : Guus Korpershoek
Met medewerking van Kaya
Bethelbijzondervoorbereidingsgroep : Loes van Hutten, 
Carry van der Linden, Martine Dortland en Rianne van Dorp 
en Theo Werner

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom



Kaya ‘Inspiratie’ van Mathilde Santing

Hoe komt een idee ooit tot stand 
kan zo’n gedachte ontstaan?
Waar komt dat helder ogenblik 
dat inzicht toch vandaan?
Dat komt door ons, 
zin voor zin 
gaven wij die woorden in
die fluisterden wij toe

Hoe kreeg jij ooit een idee                 
vroeg jij je dat nooit eens af..?
Het was de stem van een van ons     
die jou het inzicht gaf
De stem van iemand als wij               
onzichtbaar aan je zij
zo luisterde jij toe

Je noemde het inspiratie adem van de geest
Inspiratie maar wij zijn het steeds geweest

Zo krijgt het kind een idee       
Zo vindt de man wat hij zoekt
Zo wordt de sterveling een held    
Zo wordt vooruitgang geboekt
Dat komt door iemand van hier     
De mens bereikt op die manier
het hogere niveau

Refrein
Noem het inspiratie adem van de geest
Inspiratie de ingeblazen adem van de geest

Steun in de rug:
Voorganger : We zijn hier samen in de naam van God
Allen : Die de Hemel en de Aarde heeft gemaakt
Voorganger : Die altijd trouw zal zijn
Allen : Die ons in deze wereld nooit in de steek zal   laten

Groet:
Voorganger : De Heer is bij jullie
Allen : Ook met u is de Heer.

Gebed



Wij zingen ‘Daglicht gaat stralen
tekst Sytze de Vries; melodie oud Gaelic melodie

2.
Zoet is de regen hemels het zonlicht, 
fris ligt de dauw op het eerste groen. 
Dit is als Edens bloeiende tuinen, 
waar wij Gods schreden vinden als toen.

3.
lk vang het zonlicht en groet de morgen, 
breng aan de Maker mijn eerbewijs. 
Prijs, al wat ademt, iedere morgen 
als nieuwe schepping, als paradijs!

DIENST VAN HET WOORD
  

Voor de kinderen ‘kleine tafel’

Schriftlezingen:  Spreuken 1 : 20-25

  

Marcus 10:28-31

Lied ‘Wat ik achterlaat’ (van Richard C. Hendriks )

Jij, jij mij zoon vol onschuld, vol vertrouwen          
Jij bent leven van de wind
Jij, jij mijn kind, laat weten wie ik ben, of wie ik niet wil zijn           
Jij toont wat ik niet kan.

Raak het niet kwijt, laat het niet gaan
Hou het vast, hou het vast, hou het vast zoals jij dat wilt

Jij, jij mijn zoon houdt een spiegel voor, leert mij kennen                 
wat ik niet kon zien.

Jij, jij mijn kind, wat ik achter laat, niet afmaken zal
leeft voort in jou.

Hou het vast, hou het vast, hou het vast.
We houden elkaar vast.



Tafelgesprek

Kaya :  ‘Het start zo klein’ (muziek en tekst Jan de Hek)                              
Het begin van de morgen, het begin van de dag,
het begin van lente, het ontkiemt heel zacht.

Het begin van de liefde, het begin van de kracht.
Het begin van het zoeken, het begint heel zacht.

Refrein
         Het start zo klein, zo klein , zo klein.
         Het begint zo klein , zo klein , zo klein. 2x

Het begin van gefluister, het begin van de angst,
het begin van uitsluiten, het ontkiemt heel zacht.

Het begin van niet vragen, het begin van het zwijgen,
het begin van de macht, het begint heel zacht.

Alles kan groeien als het wordt geplant.
Gevoed door woorden, gevoed door verstand.
Gevoed door opinie daar waar het landt,
gevoed door de liefde die in je brandt

Het begin van de liefde, het begin van de kracht.
Het begin van het zoeken, het begint heel zacht.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

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

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e  DMC ‘de Windwijzer’
2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen



Tijdens de collecte Kaya :  ‘Ontmoeten’
(tekst en muziek Jan de Hek) 

Als je niet vraagt, hoe weet je dan?  
Als je niet kijkt, wat zie je dan?
Als je niet luistert, wat hoor je dan?  3x

Ik wil je ontmoeten, meer dan begroeten.
Ontdekken wie je bent, ik wil je verstaan. 
En naar je kijken en weten wie je bent.                 

Niet bedekken, niet moeten, even stil, een blik.      
Een hand, een gebaar naar ontmoeten.

Als het donker wordt, hoe zie ik dan je ogen?
Als het leven te snel gaat, wanneer stop je dan?
Als er teveel gezegd wordt, hoor ik dan nog je stem? 
Als het licht wordt, hoe laat is het dan?
Als het stil blijft, wat zeg ik dan?
Als het stil is, wat voel ik dan?     3x

Refrein
Wat hoor je dan? Wat voel je dan? 
Wat zie je, wat zeg je, wat weet je dan?

Wij zingen ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 416

2.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



Zending en Zegen

Allen : AMEN

Kaya : ‘Op reis naar huis’ (tekst/muziek Jan de Hek) 
Ga je mee met mij? Kom we gaan.
Ga je mee met mij op reis?
Ga je mee met mij  op reis naar thuis?
  
Ga je mee met mij onze harten bouwen?         
Ga je mee met mij elkaar toevertrouwen?    
Ga je mee met mij op reis naar thuis?
                
Breng me thuis, naar huis. 
Breng me thuis, naar huis. 
Breng jij me thuis, naar huis, naar huis.
     
Ik ga mee met jou om te beschouwen.
Ik ga mee met jou om te rouwen.
Ik ga mee met jou op reis naar thuis.

Ik ga mee met jou om te ontdekken.
Ik ga mee met jou om niet meer te vertrekken.
Ik ga mee met jou op reis naar thuis.
     
Geef me de dag. Geef me de nacht.                

En steeds de ochtend weer met jou,
met jou mijn dag en nacht.

******

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 16 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Hemels filmfestival 20.00 uur

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl
mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl


Woensdag 18 mei
Op de koffie bij de dominee 10.30 uur
+ Lunch 12.00 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zondag 22 mei
Dienst 10.00 uur


