
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 30 oktober 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  

    

           

voorganger : Ds. Neely Kok
orgel  : Piet George Klootwijk

     lector  : Marianne Beekman
m.m.v.  : The Messengers 

   o.l.v. Julië van Burken

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 103: vers 1 en 9

9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
    zijn grote naam, zijn grote daden eren.
    Kom allen tot de lof des Heren saam.
    Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
    die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
    en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
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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

(hierna gaan we zitten)

The Messengers zingen: Een stil moment

Een stil moment met Hem alleen
Is wat ik nodig heb
Een stil moment waar ik met Jezus
Één ben in gebed

Eenzame uren van verlangen
In geloof en hoop
Tijd eenvoudig om te zoeken
Groeiend in geloof

Ik mag leven op Gods bergtop
Ver van de wildernis
De Geest van God wil mij dan leren
Wat genade is

Er is genoeg van God in de natuur
Wees daarvan overtuigd
Je kunt niet zeggen dat je God niet kent
Heel de schepping juicht

In gedachten ga ik zwerven
Op verkenningstocht
Waar de Geest mij dan zal leiden
Zie ik iets van God

Ik mag leven op Gods bergtop
Ver van de wildernis
De Geest van God wil mij dan leren
Wat genade is
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Een stil moment met Hem alleen
Is wat ik nodig heb
Een stil moment waar ik met Jezus
Één ben in gebed

Kyriëgebed  eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: lied 299 D

Glorialied door The Messengers: God and God alone
Vertaling

God en God alleen
Schiep alles wat wij het onze mogen noemen
Van het grootse tot het kleine
Komt de glorie alleen God toe

God en God alleen
Openbaart de waarheid van datgene wat we niet kennen en al het 
goede of kwade in de mens heeft geen invloed op het plan van God
Dat is van Hem en Hem alleen
God en God alleen
Is bij machte het universum te regeren
Laat al wat leeft
De grootste eer bewijzen
Aan God en God alleen
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God en God alleen
Is de vreugde van de hemel
Naar Hem gaat ons verlangen uit
En onze harten worden nooit moe
Van God en God alleen

God en God alleen
Is bij machte het universum te regeren
Laat al wat leeft
De grootste eer bewijzen
Aan God en God alleen

God en God alleen
Is bij machte het universum te regeren
Laat al wat leeft
De grootste eer bewijzen
Aan God en God alleen

Laat al wat leeft
De grootste eer bewijzen
Aan God en God alleen
AMEN

DIENST VAN HET WOORD

Inleidende woorden op het thema: Over de Ziel

Gebed van de zondag

Met de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Toelichting op de letter Hee

The Messengers zingen: Geef kracht geef vuur

Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur
Waai vol, blaas de geur in ons leven
Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm
Maak sterk, steek ons aan, doe ons leven
Daal neer, vervul, breek in, raak aan.
Maak zacht, Heilige Geeft, geef ons leven.
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Zachte kracht die ons hart verwarmt. 
Stem die smeekt en prevelt
Als het ruisen van de wind in ons hoofd. 
Strelend licht die in ons ontvlamt
Ruimte die zich opent
Helper, Trooster die ons is beloofd. 
Gij doopt ons in verwarrend vuur.
Gij raakt ons in ziel
Daar waar de stilte spreekt. 
Daar waar het licht het donker breekt.
Wees aanwezig hier, dit uur. 

Schriftlezing : Lukas 12: 13-21
13 Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: 
‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet 
delen!’ 
14 Maar Jezus antwoordde: 
‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 
15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van 
hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, 
zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 
16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 
‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 
17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? 
Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 
18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: 
ik breek mijn schuren af en bouw grotere, 
waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 
19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in 
voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en 
vermaak je. 
20 Maar God zei tegen hem: 
“Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden 
teruggevorderd. 
Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 
21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, 
maar niet rijk is bij God.’
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Wij zingen lied 718: vers 1 en 2

2. Niet voor schuren,
    die niet duren,
    gaaft Gij vruchtbaarheid,
    maar opdat op aarde,
    in uw goede gaarde,
    niemand honger lijdt.

Uitleg en verkondiging 

Orgel 
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Wij zingen lied 62: vers 1 en 6

6. Zet nooit uw hart op geld of goed,
    zie toe dat gij geen onrecht doet,
    want alle macht is snel vervlogen.
    ‘t Zij hoog of laag, ‘t zij arm of rijk,
    gij zijt een ademtocht gelijk,
    lucht, in een weegschaal afgewogen.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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The Messengers zingen: You raise me up
Vertaling:
Wanneer ik verdrietig ben en oh, mijn ziel zo moe.
Wanneer er problemen komen en mijn hart zo belast
Dan word ik stil en wacht hier in de stilte
tot jij komt en een poosje bij me komt zitten

Je tilt me op, zodat ik op bergen kan staan
Je tilt me op om stormachtige zeeën te bewandelen
I ben sterk wanneer ik op je schouders zit
Je tilt me op tot meer dan ik zijn kan

Er is geen leven, geen leven zonder hunkering
Elk rusteloos hart klopt zo gebrekkig
Maar als jij komt en ik vol verwondering
denk ik soms dat ik een glimp opvang van het eeuwige leven

Je tilt me op, zodat ik op bergen kan staan
Je tilt me op om stormachtige zeeën te bewandelen
I ben sterk wanneer ik op je schouders zit
Je tilt me op tot meer dan ik zijn kan

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.

9



Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor:

1e  Diaconie
2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Tijdens de collecte zingen The Messengers: 
Om het geheim

Tastend naar licht en hopend op de morgen
Vragen wij  U die onze namen riep
Naar het geheim naar wat ons is verborgen
Zoeken wij U die licht in ‘t duister schiep

Bent u de onrust die ons wakker maakte 
Bent u de hartstocht die ons leven doet
Bent u de stilte die ons hart zo raakte, 
Bent u de bron van liefdes eb en vloed

Tastend naar licht en hopend op de morgen
Vragen wij U die onze namen riep
Naar het geheim naar wat ons is verborgen
Zoeken wij U die licht in ‘t duister schiep

U die ons kent tot in ons diepste wezen
Die ons al kende voor het eerste licht
In Uw hand kunnen we de toekomst lezen
En in Uw oog weerspiegelt ons gezicht

Tegen de angst en tegen het vergeten
Tegen de nacht en tegen het gemis
Is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten
U zult er zijn die licht in duister is.
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We zingen staande slotlied 418 vers 1 en 2

2. Niemand kan alleen,
    Heer, uw zegen dragen;
    zegen drijft ons heen
    naar wie vrede vragen.
    Wat Gij schenkt wordt meer
    naar gelang wij delen,
    horen, helpen, helen,
    vruchtbaar in de Heer.

Zending 

Zegen

The Messengers zingen: Raise your voices
Vertaling:
Verhef jullie stemmen, verhef jullie stemmen!
Eer voor Hem, het Levende Woord!
Naar de hemel hoog opstijgend, verhef jullie stemmen voor de Heer!

Ook al is de nacht donker en bedreigend
Ook al zien we de eindigende dag onder ogen;
Ook al is ons hart treurig en huilerig.
Vertrouw op Hem, Hij zal de weg verlichten.
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Refr.
Verhef jullie stemmen, verhef jullie stemmen!
Eer voor Hem, het Levende Woord!
Naar de hemel hoog opstijgend, verhef jullie stemmen voor de Heer!

Door de nevelen in dit dal van verdriet
Door het glas dat we maar slecht zien
Morgen zullen we weer opstaan en dan zullen we onze ogen opslaan.

Refr.

Lang is de weg die geen einde heeft,
Ver het pad dat niet verandert van richting;
En de ziel is altijd onderweg naar de plek waar hij vandaan komt.

Zie de menigte van engelen zingen
Wanneer zij het geluid van de trompet horen
Wanneer de doedelzakspelers te horen zijn dan zal mijn ziel naar huis 
terug keren.

Refr.

Hoge bergen en zeeën zullen tekeer gaan
Eén onophoudelijke koor klinken;
Hemel en aarde zullen niet meer slapen
Dan zal het hele heelal als één zingen

Refr.
*** 

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.
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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 e-mailadres: 
bloemengroet@ambachtoost.nl. 

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

Maandag 31 oktober
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur

Dinsdag 1 november
Cantorij 20.15 – 22.00 uur

Donderdag 3 november
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur

Zaterdag 5 november
Oud Papier Goudenregenstraat 9.00 – 12.00 uur
Inleveren voedselbank 11.30 – 12.00 uur

Zondag 6 november
Dienst  10.00 uur
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ACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 6 november a.s. hebben we de  actie voor de 
Voedselbank. Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pot jam. Meer dan één pot 
mag natuurlijk ook en is altijd welkom.  We hopen dat u weer 
mee wil doen en het tot een groot succes wil maken. Er worden 
momenteel in Vlaardingen meer dat 200 pakketten per week 
verstrekt.                                                                                
De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor 
voedselpakketten en voor mensen die nog niet zijn toegelaten 
tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben.          
Zou het niet heel fijn zijn als we voor voldoende ophalen voor 
alle pakketten!                                                                   
In het eerste wekend van oktober hebben we meer dan 100 
blikjes vis van u mogen ontvangen. Namens de Voedselbank 
Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen 
die dit leest mee kan doen is er ook de 
mogelijkheid om op zaterdag 5 november 
tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop 
van de week wanneer er iemand in de kerk 
aanwezig uw bijdrage af te geven.
Hartelijk dank dat uw mee wil doen.

Informatie: Jos van den Boogert, 0638315155
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