
Liturgie 

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 6 juni 2021

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Guus Korpershoek
zang : Ad de Hek
lector : Carla van Ee

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
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Zang : ‘God heeft het eerste woord’ 513

2.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

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

Zang : ‘God heeft het eerste woord’ 513

3.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

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

Gloria ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’ (psalm)138
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Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Jezus Sirach 43 : 27-30

Orgelspel: 

Ter inleiding

Lezing: Kolossenzen 1 : 15-20

Overdenking  
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Zang ‘Gij zijt voorbijgegaan’ 607

2. (gelezen)
Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3.
Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Mededelingen

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Gebed in Stilte

Onze Vader 
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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Wij zingen/ Zang ‘Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak’
tekst Sytze de Vries; 
melodie lied 706 ‘Dans mee met de Vader, Zoon en Geest’

2.  (gelezen)
Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
wie dorst heeft, neem van mij
het levend water dat ik schenk.
Dan gaat je dorst voorbij.
Ik ben gegaan, en ook ik dronk
toen van zijn overvloed.
En opgeleefd met hart en ziel
blijf ik door Hem gevoed.

3.  
Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
Ik ben het stralend Licht.
Waar heel je wereld duister is
ben ik je vergezicht.
Ik keek Hem aan en zag in Hem
mijn zon, mijn goede ster.
Zolang Hij maar mijn pad verlicht
is morgen nooit te ver.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Collecte : 
1e Kerk in Actie/Werelddiaconaat : Oegandese vrouwen 

Leven in isolement. Daar kunnen we ons in tijden van corona wel iets bij 
voorstellen. Leven onder terreur en wat dat met je kan doen, wordt lastiger. In het 
noorden van Oeganda leefden mensen in afgelegen dorpen jarenlang onder het 
schrikbewind van Josef Kony van het Leger van de Heer. Het duurt jaren voordat 
die angst en trauma’s weg zijn. Mannen vluchtten soms in de drank. Er komt nog 
steeds huiselijk geweld voor. Vrouwen vinden het lastig om goed voor hun gezin te 
zorgen. Soms zijn ouders overleden en moeten oma’s voor kleinkinderen zorgen. 

Wat kan het dan belangrijk zijn om er niet langer alleen voor te staan. De Mothers’ 
Union, de vrouwenvereniging van de Orthodoxe Kerk in Oeganda, schiet deze 
vrouwen te hulp. Vrouwen zoals Sylvia, die voor acht kleinkinderen moet zorgen. 
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Ze kreeg zaden zodat ze nu haar eigen groenten kan verbouwen. Ze leerde over 
hygiëne, zodat haar kinderen minder last hebben van diarree en malaria. Ze werd 
lid van een spaargroep. Ook haar relatie met haar man is inmiddels verbeterd. 
Vrouwen worden zelfverzekerder, gaan beter voor zichzelf en voor hun gezin 
zorgen. Ze gaan zich meer inzetten voor hun dorp en kerk. Het lijkt soms een 
druppel op de gloeiende plaat, maar ik kan u verzekeren dat deze hulp via de kerk 
aan de basis van groot belang is in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Iedere 
vrouw die mede dankzij uw steun haar leven kan verbeteren, geeft dat ook weer 
door aan anderen, allereerst aan haar eigen kinderen. Zo ontstaat een keten aan 
verandering in de dorpen waar de Mothers’ Union actief is. 

2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

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: NL18 INGB 0005 34 41 05

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. 

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

Maandag 7 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Zaterdag 12 juni
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 13 juni
Dienst 10.00 uur
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