
Orde van dienst 

voor de Bethelbijzonderdienst van

 Zondag 16 oktober 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  

Thema: Ik ben o.k. 
Jij bent ……

Voorganger : Pastor Annabell de Jong
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.
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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 NLB 146: 1&3 

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
    heil die God ter hulpe riep.
    Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
    God is trouw aan wat Hij schiep.
    Wat in hemel, zee of aard
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    woont, is in zijn hand bewaard.

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)
Inleding tot de dienst

Kyrië 
Voor de bakker die zijn vuur laat doven
Voor de boer die zijn ploeg laat staan
Voor de metselaar die geen huis meer wil bouwen
Voor de herders die niet meer verder gaan
Voor de meester die niet meer durft vertellen
Voor de priester die zijn gebed vergeet
Voor de dokter die niet meer kan genezen
En voor de rechter die geen raad meer weet
Voor de grootmoeder alleen op haar kamer
Voor opa die al vergeten is
Voor de angsten en slapeloze nachten
Voor 't verdriet dat niet geweten is
Voor de minnaars die niet meer zingen
Voor de liefste die het huis verlaat
Voor al het nutteloze leed van de wereld
Voor ons zieltje dat tenonder gaat
Voor de kinders in kelders gevangen
Zoveel onschuld verkracht en vermoord
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Voor de politieke heersers
Door geld en macht ontspoord
Voor onze bitsige bijtende woorden
Voor onze leugens en onze achterklap
Voor het paradijs dat we verloren
Voor onze levenslange ballingschap
Voor cipiers en advocaten
Voor presidenten en inspecteurs
Voor adjudanten en commandanten
Voor commissarissen en controleurs
Voor fabrikanten en voor commercianten
En farizeeërs met groot gewin
In hormonen drugs en wapens
Voor al 't kwaad er tussenin
Ook voor vissers en voor matrozen
En voor het boerenvolk op de tracteur
Voor 't zigeunervolk langs de wegen
Voor de schipper en de vrachtchauffeur
Voor de buurvrouw en de glazenwasser
Voor de smid en voor de timmerman
Voor het ventje aan zijn loketje
Voor de zanger voor de orgelman
Voor de moeder van 't kreupele kindje
Voor het lief van een dode soldaat
Voor het meiske zonder beminde
Voor al 't zeer dat nooit meer overgaat
Voor wie zal ik hier nu nog zingen
Voor diegene die 'k hier vergeet
Er kan niemand zonder wat vrede
Rijke boer of arme proleet

(Herman van Veen) 
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Wij zingen lied 833 (NL, ENGL, NL) 

DIENST VAN HET WOORD

Luisterlied 
De Beste – Stef Bos

Ik wil niet de beste zijn
Want de beste heeft het beste gehad
Ik wil niet de eerste zijn
Want de eerste wordt het eerste gepakt

De winnaar kan alleen nog maar verliezen
De verliezer kan nog dromen van geluk
Ik geloof in het verlangen
En als je krijgt wat je wilt
Is het verlangen stuk

Ik heb genoeg
Geef iemand anders maar de macht
Ik ben een underdog
Ik voel me goed
Als niemand iets van mij verwacht
Want dan kan alles nog
Gebeuren
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Schriftlezing : Mattheus 6: 1-13

Wij zingen lied 370

2. Uw wil geschiede, goede God,
    laat ons niet over aan ons lot,
    bewaar de aarde voor de dood
    en geef van dag tot dag ons brood.
    Vergeef als wij: laat uw geduld
    steeds groter zijn dan onze schuld.
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3. Leid ons niet in verzoeking, Heer,
    verlos ons, maak ons meer en meer
    tot mensen aan uw beeld gelijk û
    want U behoort het koninkrijk,
    de kracht, de hoogste heerlijkheid
    nu en in alle eeuwigheid.

Overdenking 

Interactief moment

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.
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We zingen 978: 1&4

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
    en laat mij door de wereld gaan
    met open ogen, open oren
    om al uw tekens te verstaan.
    Dan is het aardse leven goed,
    omdat de hemel mij begroet.

Mededelingen 
Inzameling van de gaven voor:
1e  Kerk in actie
2e  Wijkkas
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We zingen staande slotlied 975: 1&3
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3. Jezus roept ons tot de ander,
    zo verschillend als wij zijn,
    ras of huidskleur, rangen, standen - 
    Jezus trekt geen scheidingslijn.
    Ga met vrienden en met vreemden, 
    ga met mensen, groot en klein,
    ga met zaligen en zoekers,
    die op zoek naar waarheid zijn.

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. Wijk-
diaconie 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 17 oktober
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 18 oktober
Cantorij 20.15 – 22.00 uur
Woensdag 19 oktober
Koffieochtend 10.30 uur
Lunch 12.00 uur
Donderdag 20 oktober
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Zondag 23 oktober
Dienst  10.00 uur

19 oktober
KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand

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

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
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 mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te 
lunchen. Iedereen is van harte welkom. 

Tot ziens!

Volgende keer: 16 november
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Op het Indonesische eiland Java wonen
veel boerengezinnen die nauwelijk 
kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk 
helpt boeren en boerinnen om 
coöperaties op te zetten, waardoor ze 
minder afhankelijk zijn van 

tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten 
krijgen.
De kerk leert boeren ook hoe je 
duurzame landbouw bedrijft en hoe je 
met lokale gewassen gevarieerd kunt 
koken. Dankzij de irrigatiesystemen 
die zijn aangelegd, hebben de boeren 
de komende jaren grotere opbrengst 
tijdens de oogst. 
Helpt u mee? Geef boerengezinnen 
via Kerk in Actie een beter inkomen!

Helpt u mee om deze collecte 
tot een succes te maken? 

Hartelijk dank!
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