
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 19 juni 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  

           

voorganger : Ds. Neely Kok
orgel  : Edwin Vooijs

     lector  : Kees Nieuwstraten

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 33 vers 1

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 33 vers 2

2.
Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
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(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

Glorialied 273 vers 1 en 2

2.
Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Hebreen 11: 1-16
1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van

de waarheid van wat we niet zien.
2. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen.
3. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God ge-

ordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare
4. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat 

van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardi-
ge – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven –, en door zijn geloof klinkt 
zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.

5. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven ster-
ven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond
immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond.

6. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen 
moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden 
beloond.
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7. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou 
gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om 
daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf 
hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. 

8. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg 
naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten 
waarheen. 

9. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet 
toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, 
woonde hij daar in tenten 

10. omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en 
gebouwd.

11. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en 
niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, 
en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.

12. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort 
als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand 
langs de zee.

13. Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijk-
heid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van 
zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.

14. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.
15. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, 

anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 
16. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom 

schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor 
hen een stad gereedgemaakt.

Wij zingen lied 823 verzen 1 en 5
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5.
O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

Schriftlezing : Lucas 12: 35-40
   35. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend,
   36. en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van 

een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt.
   37. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker 

jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.
   38.  Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort

voor het aanbreken van de dag.
   39.  Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen,

dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken.
   40.  Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop

je het niet verwacht.’

Wij zingen lied 453

2.
Groet de dageraad, heden zal de Zon u vinden
die genezing voor de blinden in haar wieken draagt.
Nachten, zing, God is licht.

3.
Met gerechtigheid zal Hij ‘t huis van David stutten
en Hij zal zijn schouders bukken onder wet en tijd,
onze loot, wijn en brood.

5



4.
Midden onder u heeft Hij zijn verblijf geslagen
om uw zonden weg te dragen, wacht het wonder nu
van de Zoon die hier woont.

5.
Maak de tafel klaar want de Bruidegom komt spoedig
met zijn vreugde overvloedig, onze Heer is daar,
breekt het brood van zijn dood.

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied 803 verzen 1 en 6

6.
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan ‘t einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

6



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

Hulp voor mensen zonder papieren 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten
zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten
en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen
zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. 
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare 
mensen in onze Nederlandse samenleving. 
Van harte aanbevolen.

We zingen staande slotlied 871
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2.
Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4.
Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

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 e-mailadres: 
bloemengroet@ambachtoost.nl.

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

Maandag 20 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 21 juni
Ouderensoos 14.30 – 16.30 uur

Zondag 26 juni 
Dienst 10.00 uur
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