
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 13 november 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  

voorganger : Anneke Klavers
orgel  : Guus Korpershoek

     lector  : Carina Kal

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 212: 1, 2, 3 

2. Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven,
    ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
    roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
    Zing Halleluja!

3. Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
    dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
    met lijf en leden wij hem dank toezingen.
    Zing Halleluja!
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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 212: 4, 5

4. Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
    blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
    ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
    Zing Halleluja!

5. Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!
    Al zal de hitte van de dag ons steken,
    wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
    Zing Halleluja!

(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 

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 : Filippenzen 1:27 – 2: 18 

Wij zingen lied 653: 1, 2, 5, 7

2. Gij zijt het brood van God gegeven,
    de spijze van de eeuwigheid;
    Gij zijt genoeg om van te leven
    voor iedereen en voor altijd.
    Gij voedt ons nog, o hemels brood,
    met leven midden in de dood.
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5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
    in duizend ranken uitgebreid,
    het leven, ons in U gegeven,
    draagt goede vruchten op zijn tijd.
    Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
    doorstroom ons met uw hartebloed.

7. O Christus, ons van God gegeven,
    Gij tot in alle eeuwigheid
    de weg, de waarheid en het leven,
    Gij zijt de zin van alle tijd.
    Vervul van dit geheimenis
    uw kerk die in de wereld is.

Lezing : gedicht Dietrich Bonhoeffer

Wij zingen lied 139: 1, 2, 11
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2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
    wie weet mijn wegen zoals Gij?
    Gij kent mijn leven woord voor woord,
    Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
    Ja overal, op al mijn wegen
    en altijd weer komt Gij mij tegen.

11. Gedachten ongeëvenaard
    hebt Gij, o God, geopenbaard
    in al de werken van uw hand -
    gedachten talloos als het zand.
    Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,
    ik vind U altijd aan mijn zijde.

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied ‘Wil je opstaan en mij volgen’: 1, 4, 5 
(uit: Hemelhoog 386)

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
    Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!, 
    Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
    en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
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5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
    Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
    Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
    en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

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 Wijkgemeente te Vlaardingen 

Bij de uitgang staat de bloemenpot 

8



We zingen staande slotlied Lied 416

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
    bij gevaar, in bange tijden,
    over jou zijn vleugels spreiden.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
    in zijn liefde je bewaren,
    in de dood je leven sparen.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
    tot wij weer elkaar ontmoeten,
    in zijn naam elkaar begroeten.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.

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 14 november
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur
Dinsdag 15 november
Cantorij 20.15 – 22.00 uur
Woensdag 16 november
Koffieochtend 10.30 – 12.00 uur
Aansluitend lunch (na opgave)
Donderdag 17 november
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Zondag 20 november
Dienst  10.00 uur
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Derde woensdagochtend van de maand
Koffieochtend en lunch

De Bethelkerk is open om koffie te drinken
en elkaar te ontmoeten. 
Dit is van 10.30 uur - 12.00 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Er is ook de mogelijkheid om aansluitend aan de koffieochtend 
met elkaar te lunchen.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op 
te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; 
cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel. 010 4347162 
of Anneke Rodenburg; tel. 010 4340055.

Het is natuurlijk ook mogelijk om of alleen koffie te drinken of 
alleen te lunchen.

Iedereen is van harte welkom.

Bethelcafé

Woensdag 16 november en 
Donderdag 17 november
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Tot ziens!
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