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Orde van dienst  

voor de viering van 

 Zondag 14 augustus 2022 

Bethelkerk Vlaardingen 

   

 

 
 

 
 

 
 
  voorganger :  Laura Dijkhuizen MA  

  orgel   :  Hans Treurniet 
       lector  :  Tiny Peitsman 

 
 

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

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

Welkom  
 

Wij zingen staande lied 868: 1, 2 en 5  
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2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

    heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
    Hij die u leidt, 
    zodat uw hart zich verblijdt, 

    Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
    christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
    Hart wees gerust, 

    Hij is uw licht en uw lust. 
    Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
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 121: 1 en 2 

 
 
2. Uw wankle voeten zet Hij vast, 
    als gij geen uitkomst ziet:  

    uw wachter sluimert niet! 
    Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

    Hij wil, als steeds voor dezen,  
    Israëls wachter wezen. 
 

 
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 
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Glorialied 118 vers 1, 3 en 5  
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3. ‘t Is beter bij de Heer te schuilen 

    dan dat men bouwt op man en macht. 
    ‘t Is beter bij de Heer te schuilen 
    dan dat men hulp van vorsten wacht. 

    Toen ik mij wenden kon noch keren, 
    omsloten door der volken ring, 

    doorbrak ik in de naam des Heren 
    de knellende omsingeling. 
 

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
    Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

    Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
    Ik loof de Heer mijn leven lang. 

    Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 
    nu Hij de zege heeft gebracht: 
    Gods rechterhand doet grote dingen, 

    Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 
 

Met de kinderen  
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Schriftlezing : Psalm 130: 5 en 6 
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Wij zingen lied Lied 130 vers 3  

 
  
 
Schriftlezing : 2 Petrus 1: 10 - 19 
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Wij zingen lied gezang 462: 1 en 2 (liedboek 1973) 

 
 
2. Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, 
    De nacht is zo lang reeds verdwenen! 

    Het licht der genade, met blijdschap begroet, 
    Heeft de-aarde reeds eeuwen beschenen.  

    En groots is uw roeping en heilig uw taak, 
    En de-uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak! 
 

 
Uitleg en verkondiging Ben jij nog wakker? N.a.v. 2 

Petrus: 1:13 
 

Orgel  
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Wij zingen lied Woon in mijn dromen (Be Thou my vision) 
Tekst: Sytze de Vries 

 
 

2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.  
    Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,  

    als vader, als moeder, met mij kind aan huis.  
    Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.  
 

3. Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,  
    mijn enige wapen, meer weerwoord bij nacht,  

    mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,  
    Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.  
 

4. Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij, 
    een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij. 

    In U is toch alles wat waarde bevat?  
    Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.  

 
5. Als hier op aarde de strijd is gedaan,  
    zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!  

    Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:  
    wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij. 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
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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 978  

 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 
    een tuin bloeit rond het open graf. 

    Er ruisen halmen op de akker 
    waar zich het zaad verloren gaf. 

    En vele korrels vormen saam 
    een kostbaar brood in uwe naam. 
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3. Gij hebt de bloemen op de velden 

    met koninklijke pracht bekleed. 
    De zorgeloze vogels melden 
    dat Gij uw schepping niet vergeet. 

    ‘t Is alles een gelijkenis 
    van meer dan aards geheimenis. 

 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
    en laat mij door de wereld gaan 

    met open ogen, open oren 
    om al uw tekens te verstaan. 

    Dan is het aardse leven goed, 
    omdat de hemel mij begroet. 

 

 
Zending  

Zegen 

 

Bij de uitgang staat de bloemenpot 

 
 

 
***  
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Mededelingen 

 

Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl 

Volg ons op twitter @BethelkerkVld en facebook 

 

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. 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.  

 

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u 

dit doorgeven op het mailadres; bloemengroet@ambachtoost.nl 

 

Boekenmarkt: 

Iedere zaterdag en iedere maandag geopend  

van 9:30 tot 12:00 uur. "De Windwijzer" Schiedamseweg 

 

 
Activiteitenoverzicht 

 
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl 
 

Maandag 15 augustus 
Klussen rond en in de kerk   9.00 - 12:00 uur 

Dinsdag 16 augustus 
Cantorij             20.15 – 22.00 uur 

Woensdag 17 augustus 
Koffie-ochtend en aansluitend lunch   10.30 uur 
Zondag 21 augustus 

Dienst      10.00 uur 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:redactie@ambachtoost.nl
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Vespers in de Grote Kerk  
(iedere derde zondag van de maand) 

 
Zondagmiddag 21 augustus om 17.00 uur (inloop met koffie 
vanaf 16.30 uur) 

Grote Kerk Vlaardingen 
Voorganger: ds. Nico Paap 

Te beluisteren via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen/ Grote Kerk). 
 
De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om een Vesperdienst te 

bezoeken. 
In de maanden juni/juli/augustus zijn er de ‘Orgelvespers’, de 

Vespercantorij is weer aanwezig vanaf september a.s.  
Er is gemeentezang. Wilt u uw eigen Liedboek meenemen?  En er 
is collecte. 

 
Het woord ‘Vesper’ komt uit het Latijn en betekent ‘avond’. De 

Vesper is een meditatieve viering. Er zijn meerdere vaste of 
wisselende onderdelen: één of meer psalmen, een schriftlezing, 
gebeden met het Onze Vader, de lofzang van Maria, een lied of 

hymne, een avondlied. Er is geen preek, wel altijd een korte 
toelichting bij de Schrift. 

 
Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 
17.00 uur in de Grote Kerk.  

Heel hartelijk welkom! 
 

Namens de Vesper-werkgroep 
Kees Nieuwstraten  

mail: corkees29@gmail.com 

mailto:corkees29@gmail.com
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