
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 23 oktober 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  

    

    

voorganger : Ds. Wim Barendrecht
orgel  : Hans Treurniet

     lector  : Cobie van der Vlies

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 275 
Cantorij vers 1 en 3, gemeente 2 en 4

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
    niet hoog en breed van ons vandaan.
    Gij zijt zo mens''lijk in ons midden
    dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
    en niemand heeft U ooit gezien.
    Maar wij vermoeden en geloven
    dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen
    in al wat leeft en zich ontvouwt.
    Maar in de mensen wilt Gij wonen
    met hart en ziel aan ons getrouwd.
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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 275 vers 5

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
    waar ook ter wereld mensen zijn.
    Blijf zo genadig met ons bezig,
    tot wij in U volkomen zijn.

(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

Glorialied 304
Cantorij vers 1, gemeente vers 2 en 3
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2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
    bron van geluk voor wie Hem wil geloven,
    luistert naar Hem, het woord van alzo hoge:
    houdt Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
    duurzame kracht die mensen wordt gegeven
    waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen
    houdt Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Wij zingen: lied 935

2. Je hoeft niet bang te zijn
    als oorlog komt of pijn.
    De Heer zal als een muur
    rondom je leven zijn.
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3. Je hoeft niet bang te zijn,
    al gaan de lichten uit.
    God is er en Hij blijft,
    als jij je ogen sluit.

Gebed van de zondag

Met de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jona 2: 1-11

Wij zingen lied 352
Cantorij vers 1 en 4, gemeente vers 2 en 5

2. Gij weerstaat de boze machten,
    storm en ontij, donkere nachten
    en ‘t gevaar dat wij niet achten:
    richt U op en strek uw hand!
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4. Als wij slapen zult Gij waken;
    die als Jona in het water
    uit de diepte en verlaten
    riep en niets dan onheil vond.

5. Gij hebt, uit de dood verrezen,
    ‘t boos getij terecht gewezen,
    en het water zal U vrezen,
    ‘t water brengt ons weer aan land.
 
Schriftlezing : Matteüs 14: 22-33

Wij zingen lied 917
Cantorij vers 1, gemeente vers 4 en 6

4. Wandelt Gij als een schim
    over het meer?
    Werd Gij een verre glimp?
    Heer, zijt Gij onze Heer,
    kom van de kim!
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6. Ik ben het, zegt Gij dan.
    Kom maar met Mij
    mee naar de overkant.
    Wees maar niet bang, zegt Gij,
    hier is mijn hand.

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied 891
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Refrein

2. Geef dat ik kan zien. Laat mij uw gezicht zien Heer,
    dan ken ik uw liefde.U woont in mij.
    Heer, vernieuw mijn hart, want dan kan ik 
    leven, Heer zoals U dat wilt:
    In de kracht van uw liefde.
Refrein:

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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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

9



We zingen staande slotlied Lied 150a

gemeente vers 1, 3 en 4, cantorij vers 2

2.  Geprezen zij God! Gij allen op aard,
    aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
    Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
    Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3.  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
    nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
    Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
    de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4.  Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
    aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
    Om zijn goede schepping, om hemels genot,
    zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zending 

Zegen
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*** 

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  .  

Zondag 23 oktober
Cantatedienst 17.00 uur

Maandag 24 oktober
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur

Dinsdag 25 oktober
Cantorij 20.15 – 22.00 uur

Zondag 30 oktober
Dienst  10.00 uur
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CANTATE  BWV 5 BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 23 oktober 2022, aanvang 17.00 uur

Op 23 oktober zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te 
Vlaardingen, in een cantatedienst de cantate ‘Wo soll ich fliehen 
hin’ (BWV 5) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden 
uitgevoerd. 
Bach componeerde deze cantate in 1724 voor de zondag na 
Trinitatis op de tekst van een lied van Johann Heermann, die 
aansluit bij de evangelielezing van deze zondag, Mattheüs 9: 1-
8, waarin wordt verhaald over de genezing van een verlamde en 
de vergeving van zonden.

Het orkest omvat, naast strijkers en continuo, een schuiftrompet
en twee hobo’s. Tevens wordt uitgevoerd het ‘Abendlied’ uit 855 
van Joseph Rheinberger (1839-1901).

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium 
Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra.
Solisten: Tamar Niamut (sopraan) Marie Anne Jacobs (alt), 
Jeroen de Vaal (tenor), Andrew Hopper (bas).
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorganger is ds. Peterjan van der Wal.
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