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Bij de dienst van zondag 22 april
Deze zondag heet zondag Jubilate.
Genoemd naar psalm 66: 1,2b ‘Juicht voor God, gij ganse aarde.
Maakt zijn lof heerlijk. Halleluja.’
Dé zondag waarvoor het lied ‘Zing jubilate’ (652) is geschreven door Willem 
Barnard, met een prachtige melodie van Frits Mertens.
We lezen deze zondag Genesis 6:1-8 en Johannes 10 : 11-16.
Genesis 6: 1-8 is een vreemde tekst, een moeilijke te begrijpen tekst. Deze 
zondag heeft u een primeur: het is de eerste keer dat ik over deze tekst preek.
Een ordentelijke indeling van Genesis, waarbij de schuingedrukte door het 
Nederlands Bijbel Genootschap ter wille van de lezers geplaatste aankondigingen
van hoofdstukken zou worden weggelaten of op de juiste plaats zou worden 
gezet, zou ons helpen.
Dan krijgen we de volgende indeling: 5:1 vv ‘Dit is de boekrol van de geboorten 
uit Adam’ en 6:9 ‘Dit zijn de geboorten uit Noach’. (Beide teksten uit de 
Naardense Bijbel). 
Tussen Adam en Noach, beiden in gesprek, worstelend met De HEER, staat een 
geschiedenis van mensen, die een probleem hebben met zichzelf, zich als 
‘godenzonen’ beschouwen, mannen die zichzelf superieur achten aan wie en wat 
dan ook. Een kleine geschiedenis van bazen en bonzen, van een zichzelf 
benoemde elite, van big brother die het al bestiert.
Dit maakt het boeiend om vandaag dit ‘tussengedeelte' te lezen, te overdenken 
en te verwoorden en tegen dit alles in ‘Zingt jubiltate’ te blijven zingen.

Met dank aan mijn leermeesters Frans Breukelman, Karel Deurloo en Rochus 
Zuurmond

Sam’s kledingsactie
Op 28 april is er weer Sam's kledingactie. U kunt die dag van 9 tot 12 uur 
kleding neerzetten bij de Bethelkerk. De actie is dit jaar voor Cordaid. Er is een 
project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse 
Republiek ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking 
met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners. Als de scholen goed 
presteren krijgt men financiële ondersteuning.
Doel van het project is goed onderwijs geven aan kinderen van 6 tot 14 jaar. 
Veel kinderen zijn gevlucht en weer teruggekeerd en hebben al langere tijd geen 
onderwijs gehad. Cordaid bied hulp aan kinderen en aan het onderwijzend 
personeel. U oude kleding brengt geld op en dat is belangrijk voor Cordaid 
Mensen in Nood.
De diakenen

Giften
Via Marja Griffioen kwam er 2x een gift van € 10,- voor de wijkkas.
Waarvoor dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 22 april
Dienst 10.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Maandag 23 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 24 april
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jr./jongens 8-12 jr. 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 25 april
Koffieochtend 10.00 -12.00 uur
Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 26 april  
Meidenclub 8-10 jaar  19.00 - 20.00 uur             
Glorious Touch     20.00 - 22.00 uur  

Vrijdag 27 april  
Messengers – repetitie   20.00  - 22.00 uur

Zaterdag 28 april
Sam’s kledingactie 09.00 - 12.00 uur

Zondag 29 april
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Martin Luther King

Niet-gewelddadige weerstand
en wilskracht 
de filosofie
die deze man tot 
grootse hoogten bracht

sprak de legendarische droom
met zijn swingende doordringende
stem liet hij Washington trillen
en de woorden van zijn droom

doorboorden het verschil
woorden van een droom
uitzonderlijke spreekvaardigheden 
persoonlijke moed
nog klinken zijn woorden 
‘Ik had een droom!’

Roland Hainje

Ds. Guus A.V. Fröberg


