
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 28 augustus 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  
[Thema: zie, proef en draag de vruchten]

voorganger : ds. Lennart van Berkel
orgel  : Edwin Vooijs

     lector  : Marianne Beekman

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. 

Orgelspel: Orgelpreludium over Lied 837 – E. Vooijs

Welkom 
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Wij zingen staande lied | NLB 718: 1 en 2

2.
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

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 lied | NLB 718: 3 en 4

3.
Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
‘t roepen aan de poort.

4.
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
‘t werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

(hierna gaan we zitten)

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 | NLB 978: 1, 2 en 4

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.

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.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Galaten 5: 1, 13-26

Wij zingen lied | NLB 841
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2.
geloof om veel te geven,
te geven honderd - in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3.
En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4.
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied | NLB 313: 3 t/m 5
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4.
Maar wie op ‘t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ‘t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

5.
O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luisteren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
‘t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer'',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN

Pastorale mededelingen en gedachtenis

Voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw naam
g.: Heer, hoor ons!

Stil gebed   

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconie
2e  Plaatselijk jeugdwerk

Nodiging
DIENST VAN DE TAFEL
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Gezongen schuldbelijdenis | NLB 377: 1 t/m 4

2.
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
O Lam van God, ik kom.

3.
Zoals ik ben, verdoofd, verblind
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt,
O Lam van God, ik kom.

4.
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij.
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -
O Lam van God, ik kom.

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

Gezongen tafelgebed | NLB 377: 5 t/m 7

5.
Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn;
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn
O Lam van God, ik kom.

6.
Zoals ik ben, - ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
O Lam van God, ik kom.

7.
Zoals ik ben: dat ik uw Naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam
O Lam van God, ik kom.

Vervolg tafelgebed
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‘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.

Instellingswoorden

Gebed om de zegen over de gaven

Delen van brood en wijn

Orgelspel tijdens HA: Reflectie over Lied 978 – E. Vooijs

Dankgebed

Slotlied | NLB 912

2.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3.
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4.
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilge Geest er woon''.
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6.
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zending en Zegen

Orgelspel: Orgelpostludium over Psalm 149 – E. Vooijs

*** 

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

Dinsdag 30 augustus
Cantorij          20.15 – 22.00 uur

Vrijdag 2 september
Afscheidsfeest Guus en Nelleke 19.00 uur

Zaterdag 3 september
Oud Papier Actie Goudenregenstraat 9.00 – 12.00 uur

Zondag 4 september
Dienst 10.00 uur

8

mailto:redactie@ambachtoost.nl
mailto:redactie@ambachtoost.nl
mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl
https://www.ambachtoost.nl/

