
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 9 oktober 2022

Bethelkerk Vlaardingen  

Thema: Wapens van liefde  

voorganger : Ds Marjo Korpel
orgel  :       Piet George Klootwijk

     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 87: 1, 2

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
    Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
    en ieder land erkent Hem als de Heer.
    O moederstad, uit u is elk geboren!

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
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Groet:

V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Wij zingen lied 87: 3, 4 

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
    en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
    hen tellen, als in Israël ingelijfd,
    en doen de naam van Sions kinderen dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
    dansend de harpen en cymbalen slaan,
    en onder fluitspel in het ronde gaan,
    zingend: ''In u zijn al onze fonteinen''.

(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

3



Glorialied: Lied 146c: 1, 2 

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
    zij keren eens tot de aarde weer;
    rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
    niemand gedenkt hun daden meer.
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    Machtigen wankelen in hun waan,-
    roepen wij dan de Here aan.
    Halleluja! Halleluja!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 1: 21–29
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Wij zingen Lied 438: 3, 4

4. Gij armen en verdrukten,
    waar gij op aarde zijt,
    gebeukten en gebukten
    in deze boze tijd, -
    houd moed, Hij nadert al!
    Gij moogt uw Held ontvangen,
    de Vorst van uw verlangen,
    met liederen zonder tal!

Schriftlezing : Romeinen 13: 8-12
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Wij zingen lied: Lied 791: 1 

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied Lied 791:   2, 3, 4, 5, 6  
2. Liefde, die ons hebt geschapen,
    vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
    allesoverwinnend wapen,
    laatste woord, dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de Naam der namen
    waarmee Gij U kennen laat.
    Liefde vraagt om ja en amen,
    ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
    ademt op van goede trouw.
    Liefde houdt ons in het leven, -
    daarop hebt Gij ons gebouwd.
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5. Liefde laat zich voluit schenken
    als de allerbeste wijn.
    Liefde blijft het feest gedenken
    waarop wij uw gasten zijn.

6. Liefde boven alle liefde,
    die zich als de hemel welft
    over ons: wil ons genezen,
    Bron van liefde, Liefde zelf!

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 Gemeente te Vlaardingen
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Bij de uitgang staat de bloemenpot

We zingen staande slotlied: Lied 447: 1, 2, 3 
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2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
    en beschamen der bergen en heuvelen trots,
    zal van Sion uit blijde weerklinken
    het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
    Tot bescherming van allen die leven
    staat de wet van Gods heil er geschreven.

3. En een smidse van ‘t huis onzes Heren
    maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
    Niemand zal meer een wapen hanteren;
    maar zij groeten elkaar in het heldere licht
    van de waarheid die eindlijk zal dagen
    over mensen van zijn welbehagen.

Zending 

Zegen

*** 

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

Maandag 10 oktober
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur

Dinsdag 11 oktober
Cantorij 20.15 – 22.00 uur

Donderdag 13 oktober
Troostkantine 15.00 uur

Zondag 16 oktober
Dienst  10.00 uur
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