
Orde van dienst voor de viering
van zondag 17 oktober 2021

in de Bethelkerk
Dienst van schrift en tafel

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Piet George Klootwijk
lector : Nelleke Slootweg

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Orgelspel 

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Allen gaan staan
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Wij zingen  : ‘Wij scholen samen rond uw woord’
tekst Sytze de Vries, melodie gezang 474 LvdK

2.
Wij vieren hoe zijn eerste Woord 
ons met elkaar verbindt; 
Te zingen van zijn liefde maakt 
ons tot zijn huisgezin. 
Wie door zijn Adem wordt bezield 
gaat nooit de weg alleen; 
wij raken aan elkaar gehecht 
over de grenzen heen. 

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
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Wij zingen  ‘Wij scholen samen rond uw woord’
3.
Want niet de grond waarop wij staan, 
noch bloed maakt ons verwant, 
alleen het onderweg zijn naar 
dat verre vaderland. 
Maar hier mag de oase zijn 
waar wij worden gelaafd: 
wat ons beloofd is heeft voorgoed 
het reizen licht gemaakt. 

4.
Wij vinden leven in dit Woord, 
wij delen hier het Brood 
dat spreekt van Hem 
die tot het eind 
ons al zijn liefde bood. 
Wij schuilen even bij elkaar 
en putten uit de bron, 
als reisgenoten naar de stad 
waar God straalt als de Zon.

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:
Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Gloria ‘Wij moeten Gode zingen’ 713

2.
Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5.
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing: Jesaja 29 : 17-24

Wij zingen ‘God zij geloofd uit alle macht’ 158a

Schriftlezing: Marcus 10 : 32-45
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Wij zingen ‘Ik zal verhogen U,  mijn koning’  
(We zingen het tweemaal) Iona community

Uitleg en verkondiging ‘Houdt het dan nooit op?’

Wij zingen ‘De laatsten worden de eersten’ 990

2.
O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

4.
Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

3.
Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

5.
Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6.
De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL
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Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons
 
Nodiging:

Avondmaalsgebed

V. De Heer is met u allen!
A.   Zijn vrede is met u!
V. Laten wij danken de Heer, onze God!
A.   Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging eindigend met de woorden: 
‘om de hoop te bewaren tot het einde:’

Wij zingen   404e

Gedachtenis

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.

Vredegroet: 
V. De vrede van Christus met u allen!
A  Zijn vrede zij met u!

Wij wensen elkaar in de kerk en thuis de vrede van Christus toe.
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Wij zingen   : 408e

Delen van brood en wijn 

Dankgebed

Wij zingen staande: 
‘Maak liefde waar , in geven en aanvaarden’
tekstSytze de Vries ; melodie LONDONDERRY AIR
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2.
Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
de steun die helpt gevaren te trotseren,
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

3.
Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
als wapen dat de ander overspeelt.
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: 

Collecte : 1e Kerk in Actie / Werelddiaconaat. 
2e  Protestantse Gemeente Vlaardingen

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat voor zondag 17 oktober 2021
Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en 
oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens 
onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk
in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer 
oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel 
christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame 
samenleving.
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kameroen.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over 
op NL89ABNA0457 457 457 tnv Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, 
Kameroen.

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

Maandag 18 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 19 oktober
Soos 14.30 – 16.30 uur
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Woensdag 20 oktober
Op de koffie bij de dominee 10.30 – 12.00 uur
Lunch 12.00 uur

Donderdag 21 oktober
Over ‘Alle dingen nieuw’ van Borgman 20.00 uur

Zondag 24 oktober
Dienst 10.00 uur

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

KOFFIEOCHTEND en voor eerst weer met LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand
20 oktober
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dit is van 10.30 -
12 uur. In de glazen zaal van de Bethelkerk. De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl ; tel.010 4347162 of 
Anneke Rodenburg ; tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

           

Kinderkerstfeest
Hallo allemaal,
na een jaar, dat er niets door kon gaan door corona willen we de
KINDERKERSTZANG weer gaan starten o.l.v. Arlène Drenkelford.
Het is zaterdag 18 december van 16 - 17 uur in de Bethelkerk, Burgemeester 
Verkadesingel 26.
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We gaan vanaf vrijdag 5 november van 14.45 tot 15.30 uur oefenen in een van de 
zalen van de kerk. Er wordt voor iets te drinken gezorgd.
Kinderen vanaf groep 3....uitzonderingen bespreekbaar...(broertje, zusje, talent) 😉
Graag voor 29 oktober opgeven, dan weten we hoeveel kids we kunnen             
verwachten.
OPGAVE: j.wilt1@chello.nl of liefst via app, telefoon 06 14726869.

WE WILLEN ER WEER EEN "SPETTEREND" FEEST VAN MAKEN! 

Afscheid van domineesland
De titel van deze avonden is met een knipoog een verwijzing naar het boek ‘Afscheid 
van domineesland’ van Menno ter Braak. Een boek geschreven in 1931.
De titel is mede ingegeven door het rapport ‘Geroepen en gezonden’ van de 
Protestantse kerk in Nederland, waarin afscheid wordt genoemden van de klassieke 
opleiding van predikanten en er  naast de predikant een pastor komt.
De titel van de rapport had ook ‘Afscheid van domineesland’ kunnen heten.
Maar het is niet de bedoeling dat ik met u deze vijf avonden ga terugblikken in de zin 
van ‘vroeger was alles beter’ in de kerk.

Deze avonden willen we proberen te verzamelen wat ik de jaren dat ik predikant was 
en ben belangrijk tot zeer belangrijk vind voor de kerk.
Op de allereerste avond zal allereerst de vraag gesteld en beantwoord worden 
‘waarom theologie, bijbelse theologie?’
De volgende avonden komen o.a. aan de orde ‘Kerk en Israël’ onopgeefbaar 
verbonden, wat betekende het toen en wat betekent dit nu. 
‘Order, order please’ over de noodzaak van liturgie. 
‘Begrijpt gij wat gij zingt’ over de vreugde van het zingen in de kerk. 
‘Kerk en wereld, kerk en schare’ over de kerk als apostolaire, missionaire 
gemeenschap.
‘We zijn vierende, maar ook een lerende en dienende gemeente.’
Nog zo’n lastig thema: spiritualiteit. Over geloven met ‘hoofd, hart en handen’.
Tenslotte ‘de Vreugde voert ons naar dit huis.’  Over de vreugde van het predikant 
zijn. 
Dit is een voorlopige schets van de thema’s op deze avonden.

Veel inspiratie en stof tot nadenken vond ik in het boek van de Duitse theoloog Günter
Thomas ‘Im Weltabenteuer Gottes leben.’ Dit zal ongetwijfeld doorklinken op deze 
avonden.
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Voor deze serie zijn voorlopig vijf donderdagavonden gereserveerd: 
4 november
2 december
6 januari
10 februari en 
10 maart + gezellige afsluiting.

In de Bethelkerk
Aanvang 20.00 uur.

Opgave : Ds. Guus A.V. Fröberg.
E-mail predikant@ambachtoost.nl of app 0622524299.
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