
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 28 maart 2021
Palmzondag

in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
zangers : Lianne van Rijn en Marja Mooiman, 

Rob van Herwaarden en Hans Treurniet
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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Bij de liturgische schikking:  Levensweg
Jezus ging de weg van het leven met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Maar 
het was ook een weg naar het leven: zijn verhaal loopt uit op het nieuwe begin van 
Pasen. Daarmee heeft Jezus ook voor ons een levensweg gebouwd.

Bij de schikkingen zien we elke week een weg. Aan het einde ervan een bundel 
stengels waarin 2 bladeren ( als handen)  steken. 

Op weg
De intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd.
Vol van hoop en verwachting.
Hosanna, Hij komt, Koning van Vrede.

De kleur is rood: een koningskleur
     
De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

(we gaan staan)

Zang ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ 435

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
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Groet:

V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Zang ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ 435

2.
Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

(we gaan zitten)

Gebed 

DIENST VAN HET WOORD

voor de kinderen

Schriftlezing : Zacharia 9 : 9-10

Zang ‘Alles wat over ons geschreven is’ 556

2.
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

Schriftlezing : Marcus 11 : 1-11
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Zang ‘Alles wat over ons geschreven is’ 556

3.
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Schriftlezing : Marcus 14 : 1-11

Zang ‘Alles wat over ons geschreven is’ 556

5.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Uitleg en verkondiging: 

Zang   ‘Ich will hier bei dir stehen’
Koraal 23 uit de Mattheuspassion van Joh. Seb. Bach,
vertaling (Sytze de Vries)

‘Laat mij toch bij U blijven,
en stuur ook mij niet heen.
Ik wil niet van U scheiden,
ik laat U niet alleen.
Als straks uw laatste adem
moet wijken voor de dood,
dan leg ik U met liefde
te ruste in mijn schoot.’

DIENST VAN DE GEBEDEN

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.
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Mededelingen

Zang : ‘Was mein Gott will’
Koraal 31 uit de Mattheuspassion van Joh. Seb. Bach,
vertaling (Sytze de Vries)

‘Wat God wil zullen wij altijd
volbrengen in vertrouwen.
Zijn wil is wijs, zijn wil is goed,
daar kunnen wij op bouwen.
In onze nood maakt Hij zich groot,
zijn mildheid straalt ons tegen.
Wie Hem erkent als fundament
leeft steeds op hoop van zegen.’

Zending en zegen 

Zang ‘Wenn ich einmal soll scheiden’
Koraal 72 uit de Mattheuspassion van Joh. Seb. Bach,
vertaling (Sytze de Vries)

‘Wannéer ik ooit moet heengaan,
ga dan ook mee met mij.
Dan zal ik niet alleen gaan,
want U staat aan mijn zij.
Wordt het mij bang te moede,
de schaduw al te lang,
neem mij dan in uw hoede, -
ook U kende die angst.’

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e Diaconie
2e Jong protestant

***
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. 

Boekenmarkt: 
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. 
"De Windwijzer", Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer? 
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 29 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 31 maart
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 1 april Witte donderdag
Dienst + HA 19.30 uur

Vrijdag 2 april Goede vrijdag
Passieviering 19.30 uur

Zaterdag 3 april Stille zaterdag
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur
Afsluiten project kindernevendienst 11.00 – 12.00 uur
Dienst Paaswake 19.30 uur

Zondag 4 april Pasen
Dienst 10.00 uur
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