
Orde van dienst 
voor de viering van de overstapdienst

waarin een kind wordt opgedragen
zondag 3 juli 2022
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist     : Piet George Klootwijk
lector   : Marianne Beekman

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

Orgelspel: 

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Wij zingen ‘In de veelheid van geluiden’ 283

2.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

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

Wij zingen ‘In de veelheid van geluiden’ 283

4.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5.
Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

hierna gaan we zitten
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Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

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

Glorialied ‘Aan u, Vader alle glorie’
Tekst Sytze de Vries, Melodie PRAISE MY SOUL 

(‘O Heer, die onze Vader zijt’)

2.
Om de Zoon: U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3.
Door de Geest: U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Voor de kinderen

Schriftlezing : Genesis 28: 10-15
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Wij zingen ‘Uit uw hemel zonder grenzen’
tekst Huub Oosterhuis, melodie Floris van der Putt

2.
Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

5.
Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Schriftlezing : Lucas 10 : 1-20

Wij zingen Wij zingen ‘Ik zal er zijn voor jou’

2.
Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.

3. 
Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.
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4. 
Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

Uitleg en verkondiging ‘Pak maar m’n hand’

Wij zingen ‘Overstaplied’ 
(melodie ‘Verbonden met vader en moeder’)

Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 
sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg lag nog helemaal open:
soms een traan, maar ook heel vaak een lach. 

    Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee.
    Je vader of moeder, een vriend of een mens die gewoon zegt:
    ‘ik leef met je mee’.

Je was nog heel klein op die morgen
dat het doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor je te zorgen
en wij hebben Zijn woord steeds geloofd.

   Je hoeft niet alleen, maar je gaat met die Ander in zee:
   Een Vader, een Moeder, een Vriend, dat is God die gewoon

zegt:
       ‘Ik leef met je mee’.

Dat was toen, maar je leeft in het heden.
Ook vandaag ga je verder op weg.
De nevendienst is straks verleden
Maar hoor goed wat een ieder nu zegt:

     Je hoeft niet alleen, maar we gaan graag met jullie in zee
     en hopen en bidden dat jij later ook heel gewoon zegt:     
     ‘ik leef met je mee’.

Gezegend onderweg

De overstap

Kinderen van 
de basiscatechese en van de kindernevendienst 

maken de overstap naar de jeugdkerk en provider

– Ter inleiding op de overstap

- De kinderen krijgen een rugzakje mee voor onderweg

- ‘Pak maar m’n hand’ van Nick en Simon
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Kijk maar naar de huizen om je heen
Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen
En zitten er geen vleugels aan een vogel
Vliegt het toch nooit ergens heen
Ook al krijg je nog zovele kansen
En gaat er altijd ééntje mis
En doordat je mijn gezang kunt horen
Weet je ook wat stilte is

Want het een kan niet zonder het ander
Pak maar m'n hand
Stel niet teveel vragen
Je kunt niet als enige de wereld dragen
Pak nou maar m'n hand
Laat mij de weg wijzen
Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
Maar je kunt het niet alleen

Als je weer een wedstrijd hebt verloren
En je voelt je niet zo fijn
Weet dan dat je extra goed moet zaaien
Wil de oogst wat beter zijn
Maar je vindt de hulp zo overbodig
Want je weet het zelf zo goed
Toch heb je je naaste mensen nodig
Die vertellen hoe het moet

Want het een kan niet zonder het ander
Dus pak maar m'n hand
Stel niet teveel vragen
Je kunt niet als enige de wereld dragen

Pak nou maar m'n hand
Laat mij de weg wijzen
Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
Maar je kunt het niet alleen

Ik reik je m'n hand dus grijp deze kans
Want ik bied graag m'n hulp aan jou
Aan jou
Ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt
Pak maar m'n hand
Stel niet teveel vragen
Je kunt niet als enige de wereld dragen
Pak nou maar m'n hand
Laat mij de weg wijzen
Er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
Maar je kunt het niet alleen
 

Inleiding

De zegen
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–  Vraag aan de gemeente (gaat staan)

Voorganger: Gemeente wilt u met 
Heskey Klaassen en Thirza Badri 
en hun ouders en opvoeders gaan, 
met hen in gesprek blijven,
advies geven, naar hen luisteren,
en hen begeleiden waar dat nodig is: 

Gemeente: JA, dat willen wij!

–  De overstap 

Opdragen 
Inleiding 

Gebed

Ouders en kind ontvangen de zegen

NAAM
Dat jouw hart God zal kennen,
Hem zal roepen al Vader,

dat jouw dagen zullen lichten
van de liefde van Christus,

dat jouw leven wordt gedragen
op de vleugels van Gods Geest,

Naam ouders en op te dragen kind
daartoe zegene jullie
de Almogend en Barmhartige,
en daartoe geleide Hij jullie
met zijn liefde.

Amen

Bijbelwoord

Geloofsbelijdenis 344
(tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde)

allen gaan zitten
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Mededelingen

Dienst van de gebeden

Nigeria
De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft op 5 april 2022 een celstraf 
van maar liefst 24 jaar opgelegd gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast op 
beschuldiging van godslastering omdat hij een bericht op Facebook plaatste. Daarin 
sprak hij zich uit over zijn levensbeschouwing. Een rechter oordeelde in december 
2020 dat Bala vrijgelaten moest worden. Maar de autoriteiten in het noorden van 
Nigeria weigerden dit.
 
Gambia
De president van Gambia heeft de prominente mensenrechtenactivist Madi Jobarteh 
uitgemaakt voor onruststoker en aanstichter van geweld. Hij deed dit tijdens een 
jaarlijkse speech die op de televisie werd uitgezonden. Jobarteh plaatste kort ervoor, 
op 20 april 2022, een bericht op Facebook waarin hij een minister van corruptie 
beschuldigde. Sinds de president hem openlijk aanviel, ontvangt Jobarteh online 
dreigementen en zelfs doodsbedreigingen. Zijn veiligheid is in gevaar.

Gelukkig ook weer wat positief nieuws.

Egypte
De Egyptische mensenrechtenverdediger Tarek Hussein werd op 27 juli vrijgelaten. De
politie hield hem veertig dagen lang zonder aanklacht of contact met de buitenwereld 
gevangen. Hij werd opgesloten in overvolle, onhygiënische cellen met slechte 
ventilatie, waar hij rottend eten kreeg. Hussein is weer herenigd met zijn familie.
 
Azerbeidzjan
Een week nadat we actie voerden voor de kritische onderzoeksjournalist Aziz Orujov 
uit Azerbeidzjan is zijn situatie verbeterd. Hij mag naar buiten en bezoek ontvangen 
van zijn familie. We voeren nog steeds actie voor zijn vrijlating.

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.:Dat bidden wij in uw Naam
G.: heer hoor ons

Stil gebed 

Onze Vader (oecumenische versie)

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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(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)

We zingen staande ‘Nu wij uiteengaan’ 423

2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3.
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zending en Zegen 

Orgelspel

Collecte : 1e Diaconie 
2e Missionair werk

Orgelspel  

Na de dienst is er weer de stand van AMNESTY 
in de glazen zaal.

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

Maandag 4 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 9 juli
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 10 juli
Dienst 10.00 uur
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