
Liturgie voor de achtste dag van Pasen

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

2 mei 2021

Zondag Cantate (Zing!)

afscheid en bedanken van Cora de Koning

bevestiging van Marry Buijtenhek tot diaken

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Guus Lorpershoek
zang : Cobie van der Vlies en Greet van der Vlies
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.
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Welkom en mededelingen
Zang : ‘God, die ons ooit bevrijdde’ 
tekst Sytze de Vries ; melodie lied 246b ‘De maan is opgekomen’, ‘Der Mond is aufgegangen’.

2.
Uw goedheid is gebleven:
tot vrijuit samen leven
zijn wij nog steeds gedacht.
Die weldaad te gedenken
is ook haar verder schenken
waar recht vandaag weer wordt verkracht.

3.
Een huis voor de ontheemde,
een haven voor een vreemde,
een veilig toevluchtsoord,
dat wij die vrijplaats bouwen
en zo op U vertrouwen
aan wie de toekomst toebehoort.

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

4.
Hoor van de aarde schreeuwen
het bloed van al die eeuwen,
dat U zo kostbaar is.
Die alle wraak beteugelt,
neem dan onder uw vleugels

5.
En wees omlaag gebeden,
jij gouden stad van vrede,
waar ieder veilig is.
Jeruzalem, wij dromen
van jou als onderkomen
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wie zoek raakt in de wildernis. waar elk de ander heilig is.
Kyriëgebed eindigend met de door allen gezegde woorden:

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

Gloria ‘Zolang wij ademhalen’ 657

2. (gelezen)
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

3. (gelezen)
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4.
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
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het komend bruiloftsfeest.
Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Lezing: Deuteronomium 4 : 32-40

Orgelspel

Lezing: Johannes 15 : 1-8

Overdenking  

Zang ‘U kennen, uit en tot U leven’ 653

 

5.
Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

7.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Afscheid en dankwoord en Bevestiging

Dankwoord aan Cora de Koning

Om te beginnen

Gemeente, de kerkenraad heeft u bekend gemaakt 
dat Marry Buijtenhek zal worden bevestigd tot diaken.
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Marry Buijtenhek wordt bevestigd tot diaken met de bijzondere opdracht van 
penningmeester van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente te 
Vlaardingen.

We stellen vast dat er geen bezwaren tegen haar bevestiging zijn ingebracht, daarom 
mogen we thans overgaan tot de bevestiging. 

Ter inleiding

Steeds opnieuw worden in de gemeente van Christus
vrouwen en mannen geroepen
om samen met de voorganger
de dienst aan Gods Rijk gestalte te geven in het ambt,
en het heil, ons toevertrouwd,
als gegeven talenten te beheren,
tot glorie van de Ene, tot genade voor ons allen.

Zo worden in de Gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt van ouderling en diaken.
om samen met de predikanten, kerkelijk werkers,
pastoraal medewerkers en andere gemeenteleden  
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam.

Gebed

Belofte en bevestiging van Marry Buijtenhek tot diaken

Voorganger:

Marry Buijtenhek, jij staat hier,
in het midden van de gemeente,
en voor Gods aangezicht
en ik vraag aan jou:

Wil, je aan deze gemeente verbonden
haar liefhebben en dienen naar Gods gebod
en er de arbeid te verrichten
die ons allen bouwt
als dienst aan Hem zelf,
betrouwbaar voor God en mensen
en met inzet van al je gaven?

Beloof je dit waardig en trouw te doen
met liefde voor de Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt.

Beloof je voorgoed geheim te houden
al wat aan je wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?

Marry Buijtenhek, wat is daarop je antwoord?

Antwoord: Ja, dat beloof ik.
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Zegen

Marry Buijtenhek,
wees dan gezegend in je arbeid
in Christus’ gemeente!
Laat zijn Geest over je vaardig worden.
Mogen de liefde en de vreugde
je daarbij nooit ontbreken.
Bewaar je vertrouwen in Hem
die je bewaart op al je wegen.

AMEN

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente.

Allen gaan staan

Gemeente van de Bethelkerk,
nu Marry Buijtenhek is bevestigd tot diaken,
belooft u haar te omringen met uw meeleven,
haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn Rijk
en haar keer op keer te dragen met uw gebed?

Gemeente: Ja beloven wij!

Zang ‘Vervuld van uw zegen’ 425
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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.

Zang ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 655

2. (gelezen)
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3.
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4. (gelezen)
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
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Zending en Zegen

Allen : AMEN

Collecte : 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: 
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 3 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 8 mei
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 9 mei
Dienst 10.00 uur
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