
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 6 november 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  

    
voorganger : ds. Laura van Weijen
orgel  : Edwin Vooys

     lector  : Tiny Peitsman

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

1



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 103: 1 en 3

3. Hij is een God van liefde en genade,
    barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
    van Hem die niet voor altijd met ons twist,
    die ons niet doet naar alles wat wij deden,
    ons niet naar onze ongerechtigheden
    vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
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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 103: 4 en 5

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
    boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
    zijn liefde en zijn goedertierenheid.
    Zo ver verwijderd ‘t westen is van ‘t oosten,
    zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
    de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
    slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
    God onze Vader, want wij zijn van Hem.
    Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
    Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
    slechts leven op de adem van zijn stem.

(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 lied 305  Alle eer en alle glorie

2. Alle eer en alle glorie
    geldt de Zoon, de erfgenaam!
    Als genade die ons toekomt
    is Hij onze nieuwe naam.
    Licht uit licht, vergezicht,
    steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
    geldt de Geest, die leven doet,
    die de eenheid in ons ademt,
    vlam die ons vertrouwen voedt!
    Levenszon, liefdesbron,
    maak de tongen los voorgoed!
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : psalm 103

Wij zingen lied 984: 1, 4 en 5

 
4. Gezegend die de mensen roept
    tot liefde,  vruchtbaarheid en moed
    om voor elkander te bestaan
    in eerbied voor zijn grote naam.

5. Gezegend zijt gij om uw Woord
    dat ons tot vrede heeft bekoord,
    tot leven dat van lijden weet
    en liefde die geen einde heeft.

Schriftlezing : Matteus 25: 31-46
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Wij zingen lied 528: 1, , 2 en 4

2. Overal nabij is Hij
    menslijk allerwegen.
    Maar geen mens herkent Hem, Hij
    wordt gewoon verzwegen.
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

4. Wilt daarom elkander doen
    alle goeds geduldig.
    Wees elkaar om zijnentwil
    niets dan liefde schuldig.
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
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Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied 912: 1, 2, 5 en 6
 

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.

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''.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
    'k leg voor U haar schatten neer.
    Neem mijzelf en voor altijd
    ben ik aan U toegewijd.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Tunesië
President Saied van Tunesië gaf 
op 1 juni opdracht om 57 
rechters en officieren van justitie

per direct te ontslaan. De redenen voor hun ontslag waren vaag, 
zoals ‘morele corruptie’ en deelname aan ‘feesten waar alcohol 
werd geserveerd’. Dit is een schending van hun rechten en 
bovendien een aanslag op de onafhankelijke rechtstaat!
 
Nigeria
Keren-Happuch Akpagher was 14 jaar toen ze hoogst-
waarschijnlijk verkracht werd op haar kostschool in Nigeria. 
Enkele dagen later overleed ze aan de complicaties. 
Tot op de dag van vandaag is er nog geen grondig onderzoek 
gedaan naar haar tragische dood.
 
Gelukkig ook weer positief nieuws
 
Belarus
Op 6 oktober 2022 is in Belarus Nasta Loika vrijgelaten. Ze is 
een prominente mensenrechtenactivist die zich onder meer hard 
maakt voor het beschermen van de rechten van migranten en 
mensen-rechteneducatie. Ook voert ze actie tegen de 
onderdrukkende anti-extremisme-wetten in Belarus.
 
Slovenië
Amnesty International is blij met het nieuws dat in Slovenië Jasa 
Jenull geen hoge boete hoeft te betalen. De vreedzame 
demonstrant en theaterregisseur hoeft niet op te draaien voor de
kosten van het politieoptreden tijdens een demonstratie in 2020.
De overheid wilde 35.000 euro op hem verhalen om hem te 
straffen voor zijn activisme en een signaal af te geven aan 
andere demonstranten.
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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  Kerk in Aktie
2e  Protestantse gemeente te Vlaardingen
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We zingen staande slotlied 1010:1,2 en 3
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2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
    de aarde wacht zo lang,
    er wordt zo veel geleden,
    de mensen zijn zo bang,
    de toekomst is zo duister
    en ons geloof zo klein;
    o Jezus Christus, luister
    en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
    Gij die de vrede zijt,
    die voor ons hebt geleden,
    gestreden onze strijd,
    opdat wij zouden leven
    bevrijd van angst en pijn,
    de mensen blijdschap geven
    en vredestichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
    bekeer ons felle hart.
    Deel ons uw liefde mede,
    die onze boosheid tart,
    die onze mond leert spreken
    en onze handen leidt.
    Maak ons een levend teken:
    uw vrede wint de strijd!

Zending 

Zegen

*** 
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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 7 november
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur
Dinsdag 8 november
Cantorij 20.15 – 22.00 uur
Donderdag 10 november
Troostkantine 15.00 – 17.00 uur
Zaterdag 12 november
Oud Papier Verploegh Chassé 9.00 – 12.00 uur
Zondag 13 november
Dienst  10.00 uur
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Troostkantine
Veelal hebben mensen na een verlieservaring 
een luisterend oor of troost nodig. 
Niet iedereen wil echter heel diep in het 
verdriet duiken. Niet iedereen heeft behoefte 
meteen zijn ziel te laten zien.
Mocht u behoefte hebben om met iemand te 
praten over uw verlies dan bent u van harte 
welkom bij de Troostkantine.
Schroom niet. Ook u mag er zijn!

De troostkantine is er elke 2e donderdag van de maand om 
15.00 uur (tot 17.00 uur).

Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in 
Zambia. Ruim tachtig procent van de 
bevolking is christen. Met de groei van de 

kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op 
het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de 
studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het 
platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de 
predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen 
helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de 
dorpsgemeenschappen. 

Via Kerk in Actie collecteren we in onze 
kerk om goede predikanten op te leiden 
in Zambia. Naast Zambiaanse docenten 
geven ook twee Nederlandse docenten 
daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel 
van de predikanten in opleiding zijn al 
voorganger. Ze verhuizen soms met hun 
hele gezin naar het universiteitsterrein. 
Voor 2.450 euro krijgt een 
theologiestudent in Zambia een jaar 
opleiding en huisvesting. Helpt u mee?
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Wereldlichtjesdag
Ieder jaar op de 2e zondag in december is er sinds 1997 
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om 
overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur een
kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld 
ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje 
lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en 
daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.
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