
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 7 augustus 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  
    

Geroepen om te leven

voorganger : Gera van der Linden
orgel  : Piet George Klootwijk

     lector  : Carina Kal

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

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 

Welkom 
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Wij zingen staande lied 91A: 1 en 3

3.
Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen,
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen 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

(hierna gaan we zitten)
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Wij zingen lied 304

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven,
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen
houdt Hem in ere!

Kyriëgebed  eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: Heer ontferm U over ons

Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

Glorialied Lied 103 e (Ned) (3x)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 12: 1-6
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Wij zingen lied 150

2.
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer, Hij zij geprezen.

Schriftlezing : Johannes 11: 1-3, 20-44
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Wij zingen lied 610: 1 t/m 5

2.
God, zie ons dan teloor gegaan,
versteend en doodgezwegen,
levend waar geen dag meer is,
nacht aan nacht geregen.

3.
Zijt Gij het, Heer, die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

4.
Kom dan en spreek Uw woord en breek
zo onze graven open.
Wil ons met de Geesteskracht
van uw adem dopen.

5.
Wek ons voorgoed! Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij
‘t morgenlicht begroeten.

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied 612
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2. 
Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij!

3. 
Getekend voor ons leven
als kind''ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

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.

Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor:

1e  Diaconie
2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen
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We zingen staande slotlied 608

2.
De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der
aarde een voor een, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3.
De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen 
bedolven 
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
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Zending 

Zegen

*** 

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.

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

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven 
op het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 8 augustus
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur

Dinsdag 9 augustus
Cantorij        20.15 – 22.00 uur

Zaterdag 13 augustus
Oud Papier Verploegh Chassé 9.00 – 12.00 uur

Zondag 14 augustus
Dienst 10.00 uur
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