
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 11 september 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  

      
    Het stof van de Meester

voorganger : Ds. Edwin de Jong
orgel  : Hans Treurniet

     lector  : Carina Kal

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Orgel: ´Morgenglanz der Ewigkeit´
Otto Dienel (1839-1905) e.a.

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 

Welkom 
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Wij zingen staande lied 287:1, 2 en 5

2.
Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen, -
als de kerk van liefde leest 
is het feest!

5.
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, - 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 

 
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 568a (3x)
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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 705:1 en 4

4.
Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der Heren Heer!

Inleiding op de dienst

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Markus 2:13-17
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Wij zingen lied 1005:1 en 2

2.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Schriftlezing : Jakobus 2:14-18

Wij zingen lied 1005:5

5.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is.
refrein:
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4



Uitleg en verkondiging 

Orgel ‘Abba, Vader’
Dick Sanderman (*1956)

Wij zingen lied 886 NL en EN

Abba, Father, let me be
Yours and yours alone.
May my will for ever be
Evermore your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours and yours alone.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
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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

Bij de uitgang staat de bloemenpot! 

We zingen staande slotlied 423:1, 2 en 3

2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios
en à Dieu!

3.
Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor alwie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios
en à Dieu!
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Zending 

Zegen

Orgel: ‘Sortie’
Lé0n Boëllmann (1862-1897)

*** 

Vespers in de Grote Kerk 
(iedere derde zondag van de maand)

Zondagmiddag 18 september om 17.00 uur (inloop met koffie vanaf 16.30 uur)
Grote Kerk Vlaardingen
Voorganger: ds. Erika Dibbets
Thema: Micha 2
Te beluisteren via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen/ Grote Kerk).

De Vesper-werkgroep nodigt u graag uit om deze Vesperdienst te bezoeken.
In het nieuwe seizoen 2022/2023 staan ‘kleine profeten’ centraal, te starten met 
Micha.
Na een zomerpauze is de Vespercantorij weer aanwezig. Er is uiteraard ook 
gemeentezang. Wilt u uw Liedboek meenemen? En er is collecte.

Over Micha: zijn stijl is levendig en beeldend. Het centrale thema is de spanning 
tussen de belofte van Heil en de aankondiging van onheil. Micha verzet zich op 
verwijtende toon tegen valse machthebbers. Hij keert zich tegen de opvatting dat 
Gods Heilbeloften onvoorwaardelijk zijn en zouden losstaan van het gedrag van 
mensen. Micha’s boodschap is dat gedrag en houding van mensen er wel degelijk toe 
doen. Hoe actueel……!

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 
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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 12 september
Klussen rond en in de kerk    9.00 - 12:00 uur

Dinsdag 13 september
Cantorij   20.15 – 22.00 uur

Zondag 18 september
Oecumenische dienst in de Lucaskerk   09.30 uur
m.m.v. de cantorij Bethelkerk
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