
Orde van dienst 
voor de viering van

Zondag 2 oktober 2022
Bethelkerk Vlaardingen

    

Thema: Waar is dat feestje? (….)

voorganger : Ds. Hugo M. Habekotté
orgel  : Piet George Klootwijk

     lector  : Tiny Peitsman

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 



Wij zingen staande lied 31 vers 1 en 6

6.
Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.

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)



Wij zingen lied 213 vers 1 en 4

4.
Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

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 405



2.
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe engelen, onvolprezen Heer.

3.
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

4.
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 25: 6-12

Wij zingen lied 762 vers 1, 2 en 4

2.
Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ‘t feestlijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

4.
Wij treden aan het ontoeganklijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

 



Schriftlezing : Lucas 14: 12-24

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied 377 vers 1, 2, 4 en 5

2.
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
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.

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.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE TAFEL

Onderwijzing

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

Wij wensen elkaar in de kerk en thuis de vrede van Christus toe.

Instellingswoorden

Nodiging en viering van het Heilig Avondmaal



Lied: 16b

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Verenigde Staten 
Toffiq al-Bihani en 35 andere mannen zitten soms meer dan 
20 jaar in de Amerikaanse militaire gevangenis Guantánamo 

Bay. Ze zitten daar in verband met de aanslagen van 11 september 2001 in New York.
Maar niemand van hen is aangeklaagd, niemand is voor de rechter gekomen, velen 
zijn gemarteld.

Rusland
Russische autoriteiten schorsten afgelopen juli advocaten Lilya Gemedzhi, Rustem 
Kyamilev en Nazim Sheikhmambetov enkel en alleen omdat zij hun werk deden. Ze 
hielpen activisten op de door Rusland bezette Krim die om politieke redenen waren 
aangeklaagd.

In de afgelopen jaren zijn advocaten op de Krim meer en meer onder druk komen te 
staan. Ze worden willekeurig opgepakt en vastgezet en krijgen hoge boetes opgelegd. 
De schorsing van de advocaten past in dit beeld. Rusland geeft hiermee een 
afschrikwekkend signaal af aan andere advocaten die zich inzetten voor 
mensenrechtenactivisten.

Gelukkig ook weer goed nieuws

Egypte
De Egyptische mensenrechtenverdediger Tarek Hussein werd op 27 juli vrijgelaten. De
politie hield hem veertig dagen lang zonder aanklacht of contact met de buitenwereld 
gevangen. Hij werd opgesloten in overvolle, onhygiënische cellen met slechte 
ventilatie, waar hij rottend eten kreeg. Hussein is weer herenigd met zijn familie.

Sri Lanka
Een rechtbank in Sri Lanka heeft geoordeeld dat priester Elil Rajendram niet langer 
door de politie mag worden verhoord. Rajendram werd herhaaldelijk door de politie 
ondervraagd en lastiggevallen. Die intimidaties hingen samen met de inzet van 
Rajendram voor families die hun naasten willen gedenken die vielen tijdens de 
burgeroorlog die van 1983 tot 2009 op het eiland woedde.

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  Kerk en Israël

We zingen staande slotlied 425



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 mailadres bloemengroet@ambachtoost.nl. 

Activiteitenoverzicht
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 3 oktober
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur

Dinsdag 4 oktober
Cantorij 20.15 – 22.00 uur

Donderdag 6 oktober
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur

Zaterdag 8 oktober
Oud Papier Verploegh Chassé 9.00 – 12.00 uur

Zondag 9 oktober
Dienst  10.00 uur

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


Collecte 
Kerk & Israël 

Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd
voor Kerk en Israël. 
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel
van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël 
vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk 
geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle 
activiteiten van Kerk en Israël gericht.
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die
betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven
en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de
joodse achtergronden van de Bijbel en het
geloofsgesprek in de gemeente. 
De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt
mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de
onopgeefbare verbondenheid.
Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk
en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’. 
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze
activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op
leren van de dialoog tussen joden en christenen,
mogelijk. Om ons geloof levend te houden. 

Van harte aanbevolen. 


