
Liturgie 

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 4 september 2022

Afscheidsdienst ds Guus A.V. Fröberg

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Guus Korpershoek
cantorij o.l.v. : Niec Saarloos
lector : Nelleke Slootweg

DIENST

Orgelspel: 

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom en mededelingen



Wij zingen met de cantorij: 
‘De kerk is waar mensen God liefde bezingen’
tekst Sytze de Vries ; Ierse volksmelodie THE BARD OF ARMACH
Cantorij couplet 1 en 3 ; allen couplet 2 en 4

2.
De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.

3.
De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.

4.
De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
Wij weten ons door hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

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 met de cantorij ‘Ongestraft mag liefde bloeien’
tekst Sytze de Vries ; melodie William Rowlands (1860-1937)
Cantorij couplet 1 ; allen couplet 2, 3 en 4

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.
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.

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.



Gloria  ‘De steppe zal bloeien’ 608
Allen couplet 1 en  3 ; cantorij couplet 2

2.
De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

3.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Jesaja 65 : 17-25



Wij zingen met de cantorij :  
‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’   Psalm 122
Allen couplet 1 en  3 ; cantorij couplet 2

2.
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de HEER verkoor,
hier, waar uw heilge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's HEREN woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3.
Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's HEREN tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Lezing: Lucas 14 : 25-33



Wij zingen met de cantorij: 
‘Er is een land van louter licht’ 753
Allen couplet 1, 2 en 6 ; cantorij couplet 3 en 5

2.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3.
Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

5.
Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6.
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Overdenking “Het mag, het moet schuren’’ 

Wij zingen met de cantorij  :  ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ 737

Allen 2 Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

Allen 3 Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.



Cantorij 4 En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

Cantorij 5 God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

Vrouwen 6 Daar zijn de muren transparant,
de deuren parelmoer,
de sterke plaatsen diamant,
zilver en goud de vloer.

Mannen 7 De huizen zijn er van ivoor
met vensters van kristal,
o mocht ik maar die deuren door,
dan wist ik alles al!

Cantorij 8 De heiligen staan in het licht
en kijken honderd uit
van aangezicht tot aangezicht
met God en met zijn bruid.

Cantorij 9 Jeruzalem, die grote stad,
mijn God was ik er maar
op 't vrolijk heilig huwelijk
een van de gasten daar.

Allen 10 Want hier is alle zoet vermengd
met gal en bitterheid,
geluk wordt altijd weer gekrenkt,
hoe nijpen schuld en spijt!

Allen 11 Maar daar is leven een en al
verrukking en plezier
en duizend jaren zijn er als
de dag van gistren hier.

Mannen 12 De stroom des levens vloeit maar aan,
de straten in en uit
waarlangs de hoge bomen staan,
het groene levenskruid.

Vrouwen 13 En engelen zitten op een rij
als vogels in een boom,
de vreugde gaat er nooit voorbij,
het is als in een droom.

Cantorij 14 Daar groeit het graan, daar rijpt de wijn
voor iedereen te geef
als nectar en als ambrozijn
waarvan men eeuwig leeft.



Cantorij 15 David is daar met harp en al,
koormeester van de stad,
Maria, denkend aan de stal,
zingt het magnificat;

Cantorij 16 Simeon heft zijn lofzang aan,
Mirjam en Hanna zijn
bij alle vrolijkheid vooraan
met trom en tambourijn.

Allen 17 Te Deum zingt Ambrosius
en alle vaders mee,
Johannes en Gregorius,
zingen laudamus te.

Allen 18 En Luther zingt er als een zwaan
en Bach, de grote Bach,
die mag de maat der englen slaan
de lieve lange dag.

Allen 19 De negers met hun loftrompet,
de joden met hun ster,
wie arm is, achteropgezet,
de vromen van oudsher,

Allen 20 van alle kanten komen zij
de lange lanen door,
het is een eindeloze rij,
de kinderen gaan voor.

Allen 21 Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
Ubi caritas 568a 

Cantorij steeds 1e keer ; allen 2e keer



Gebed in Stilte

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  Kerk in Actie / Werelddiaconaat
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Wij zingen met de cantorij : ‘Hoe heerlijk, hoe heilig’ 
tekst Sytze de Vries naar W. Chalmers Smith (1824-1908) , 
melodie trad. Welsh song
Cantorij couplet 1 ; allen couplet 2, 3 en 4

 

2.
Nooit rustend, nooit jagend, in stil evenwicht, 
niet willend, niets vragend, heerst Gij in het licht, 
uw recht als een berg die zijn weerga niet kent, 
de wolken zelfs zijn van uw liefde doordrenkt. 

3.
O adem en hartslag van alles wat leeft, 
die aan al wat ademt uw levenskracht geeft, 
wij blinken, verzinken, als groen op het land, 
maar dan is daar immer en altijd uw hand. 



4.
De zingende schare die rondom U staat 
bedekt voor uw stralen vol schroom het gelaat. 
Dat Gij ook ons zingen van weten vervult: 
’t is enkel uw luister die U ons verhult.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel

***
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. 

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


ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 3 september
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 4 september
Afscheidsdienst Guus Fröberg en Nelleke Slootweg 10.00 uur

Maandag 5 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 10 september 
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 11 september
Dienst - ds. Edwin de Jong 10.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl
mailto:redactie@ambachtoost.nl

