
Orde van dienst 
voor de viering van 
zondag 29 mei 2022

in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Piet George Klootwijk
cantorij o.l.v.   Niec Saarloos
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: 

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Wij zingen samen met de cantorij met de cantorij 
‘Samen op de aarde’ 993
Cantorij couplet 2, 4 en 6 , allen couplet 1, 3, 5 en 7 

2.
wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

4.
om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.

6.
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen.
voor een oud gemis;

3.
't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

5.
Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

7.
kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

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
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Wij zingen met de cantorij 'Waar de liefde ons mag leiden'
(tekst Sytze de Vries ; melodie John Zundel (‘Wat de toekomst brenge moge’)
Allen couplet 1,2,en 4 ; Cantorij couplet 2

2.
Waar de liefde uit mag spreken
tussen al wat lokt en wenkt,
zal zij zelfs door stenen breken
als een bron die leven brengt.
Hol en hard kan zij nooit klinken,
zacht en zuiver is haar toon.
Liefde geeft zichzelf te drinken
en haar smaak is wonderschoon.

3.
Waar wij van de liefde leven,
hebben wij Gods stem verstaan.
In ons hart heeft Hij geschreven
hoe wij voor elkaar bestaan.
Liefde kiest in alle vrijheid,
liefde gaat een eigen gang,
leeft van louter overgave,
liefde duurt een leven lang.

4.
Waar de liefde ons blijft leiden,
nieuwe vergezichten wijst,
kan geen dwaallicht nog verleiden
wie op Gods gesternte reist.
Ook al blijven duizend vragen,
doen de nederlagen pijn,
liefde zal de angst verjagen,
liefde moet geboden zijn!
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Kyrie en Gloria samen met de cantorij 299e

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing : Ruth 1
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Wij zingen met de cantorij 
‘Mijn toevlucht is de Here God’ 31a
Cantorij couplet 1 , allen couplet 2 en 3

1.
Mijn toevlucht is de Here God,
hoog, als een vesting op een rots
verheft Hij zich boven de landen,
Hij kent mijn wegen, kent het net
dat om mij heen is uitgezet
mijn geest beveel ik in uw handen.

3.
Ik loof U Heer, in mijn verdriet
Ontbreekt het aan vertroosting niet.
U schenkt uw kinderen bescherming,
wij zijn in al ons bitter leed
het volk dat zich gedragen weet
door u nabijheid en ontferming.

Schriftlezing : Johannes 14 : 15-21

Wij zingen met de cantorij  ‘O Vader, trek het lot U aan’ 995
Cantorij couplet 1 , allen couplet 2
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2.
O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood,
doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen ‘Wees bij ons wees ons een geleide’ 267
Cantorij couplet 1 en 3 , allen couplet 2 en 4

2.
Als boze dromen ons belagen,
wij eenzaam vechten met onszelf,
laat niet de nacht dan angst aanjagen,
niet een verleden dat ons knelt.

3.
U kennen wij als een bevrijder,
Gij hoort het mensenkind dat schreit.
Ook als de nacht valt, blijf ons leiden;
troost ons met uw barmhartigheid.

4.
Geef ons elkaar tot licht en liefde,
waarmee het donker wordt weerstaan.
En zingend gaan wij door het duister
tezamen op uw morgen aan!
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Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met het samen met de cantorij 
gezongen:

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 voor:
1e  Vakantiewekenfonds
2e JOP

Wij zingen ‘Ongestraft mag liefde bloeien’
tekst Sytze de Vries ; melodie William Rowlands (1860-1937)
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2.
Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3.
Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4.
Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Zending en zegen

Allen : AMEN

***
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.

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 mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 

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

Zondag 29 mei
Cantatedienst 17.00 uur

Maandag 30 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 1 juni
Bijbelleerhuis 10.00 uur!
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Zaterdag 4 juni
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 5 juni Pinksteren
Gezamenlijke dienst in de Grote Kerk 10.00 uur
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