
Orde van dienst voor de viering
van de startzondag 
25 september 2022

in de Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Aan Tafel

Voorgangers : pastor Annabell de Jong
Ds. Yvonne Schoonhoven

Organist       : Edwin Vooijs
Lector  : Marianne Beekman
Met medewerking van “The Messengers” 

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

Orgelspel 

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 
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The Messengers zingen: Lift your light

Lift your light, let it shine high in the darkness, let it shine all over the world, Jesus 
loves you. Lift your light, lift it high, high in the darkness. Jesus is the light of the 
world. Lift it higher Lift your light.

Lift your light, let it shine high in the darkness, let it shine all over the world, Jesus 
loves you. Lift your light, lift it high, high in the darkness. Jesus is the light of the 
world. Lift it higher.

Jesus is the light, light of all the world. Lift the light within you, shine it all around the 
world. Let the glory rise, raise it to the sky. Let the light for Jesus shine.

This little light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, This little light of mine, this 
light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine,

Lift your light, let it shine high in the darkness, let it shine all over the world, Jesus 
loves you, Lift your light, lift it high, high in the darkness. Jesus is the light of the 
world.

Lift it higher and higher and higher and higher

Lift your light higher and higher. Lift it up higher and higher. (2x)

Jesus is the light of the world.

Vertaling
Ontsteek jouw licht, laat het hoog in de duisternis schijnen, laat het over de hele we-
reld schijnen, Jezus houdt van je.

Ontsteek jouw licht, schijn omhoog, hoog in de duisternis. Jezus is het licht van de 
wereld.

Schijn hoger, ontsteek jouw licht. Ontsteek jouw licht laat het hoog in de duisternis 
schijnen, laat het over de hele wereld schijnen, Jezus houdt van je.

Ontsteek jouw licht schijn omhoog, hoog in de duisternis. Jezus is het licht van de we-
reld. Schijn hoger. Jezus is het licht, het licht van de hele wereld.

Ontsteek het licht in jezelf, laat het over de hele wereld stralen. Laat de lof tot aan de 
hemel reiken. Laat het licht voor Jezus schijnen.

Dit kleine licht van mij. Ik laat het schijnen, Dit kleine licht van mij, Ik laat het schij-
nen, laat het schijnen, laat het schijnen, laat het schijnen,

Ontsteek jouw licht, laat het hoog in de duisternis schijnen, laat het over de hele we-
reld schijnen, Jezus houdt van je,

Ontsteek jouw licht schijn omhoog, hoog in de duisternis. Jezus is het licht van de we-
reld. Laat het hoger, hoger en hoger en hoger schijnen, Laat jouw licht hoger en ho-
ger schijnen. Laat het hoger en hoger schijnen. (2x)

Jezus is het licht van de wereld.

2



Welkom door de ouderling van dienst

We zingen: 276: 1-2

2.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

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
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We zingen: 276: 3

3.
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

hierna gaan we zitten

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Wij zingen samen met The Messengers: Gloria Taize 
(1e keer alleen koor, daarna met gemeente in canon) 

DIENST VAN HET WOORD
  
Gebed 

The Messengers zingen: Sing when the Spirit says sing

When the Spirit tells me to pray,
Lord, I’ll pray.
When the Spirit tells me to preach,
O, how I’ll preach!
When the Holy Spirit tells me to shout, 
I’m gonna shout, My Lord!
When the Spirit says sing, 
Lord, I’ll sing. I will sing.
O, my Lord.

I’m gonna sing when the Spirit says sing.
I’m gonna sing when the Spirit says sing. 
I’m gonna sing when the Spirit says sing, 
And obey the Spirit of the Lord.
O, My Lord.
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I’m gonna shout when the Spirit says shout.
I’m gonna shout when the Spirit says shout.
I’m gonna shout when the Spirit says shout,
And obey the Spirit of the Lord.

Listen, listen, I’m gonna preach now.
Listen, listen, I’m gonna preach.
I’m gonna preach when the Spirit says preach,
I’m gonna preach when the Spirit says preach,
I’m gonna preach when the Spirit says preach,
And obey the Spirit of the Lord
O, my Lord.

I’m gonna pray when the Spirit says pray.
I’m gonna pray when the Spirit says pray.
I’m gonna pray when the Spirit says pray,
And obey the Spirit of the Lord.

I’m gonna sing when the Spirit says sing.
I’m gonna sing when the Spirit says sing. 
I’m gonna sing when the Spirit says sing, 
And obey the Spirit of the Lord.
O, My Lord. 

When the Spirit tells me to pray,
Lord, I’ll pray.
When the Spirit tells me to preach,
O, how I’ll preach!
When the Holy Spirit tells me to shout, 
I’m gonna shout, My Lord!
When the Spirit says sing, 
Lord, I’ll sing.

Vertaling:
Wanneer de Geest mij zegt te bidden, Heer dan zal ik bidden.
Wanneer de Geest mij zegt te preken, oh hoe ik zal preken!
Wanneer de Heilige Geest mij zegt te schreeuwen, dan zal ik schreeuwen, mijn Heer!
Wanneer de Geest zegt zing, Heer, ik zal zingen, ik zal zingen oh mijn Heer.

Ik zal zingen wanneer de Geest zegt “zing”
Ik zal zingen wanneer de Geest zegt “zing”
Ik zal zingen wanneer de Geest zegt “zing”
En de Geest van de Heer gehoorzamen oh mijn Heer.

Ik zal schreeuwen wanneer de Geest zegt “schreeuw”
Ik zal schreeuwen wanneer de Geest zegt “schreeuw”
Ik zal schreeuwen wanneer de Geest zegt “schreeuw”
En de Geest van de Heer gehoorzamen

Luister, luister, ik zal nu gaan preken
Luister, luister, ik zal gaan preken
Ik zal preken wanneer de Geest zegt “preek”
Ik zal preken wanneer de Geest zegt “preek”
Ik zal preken wanneer de Geest zegt “preek”
En de Geest van de Heer gehoorzamen, oh mijn Heer.
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Ik zal bidden wanneer de Geest zegt “bid”
Ik zal bidden wanneer de Geest zegt “bid”
Ik zal bidden wanneer de Geest zegt “bid”
En de Geest van de Heer gehoorzamen.
Ik zal zingen wanneer de Geest zegt “zing”
Ik zal zingen wanneer de Geest zegt “zing”
Ik zal zingen wanneer de Geest zegt “zing”
En de Geest van de Heer gehoorzamen oh mijn Heer.

Wanneer de Geest mij zegt te bidden, Heer dan zal ik bidden.
Wanneer de Geest mij zegt te preken, oh hoe ik zal preken!
Wanneer de Heilige Geest mij zegt te schreeuwen, dan zal ik schreeuwen, mijn Heer!
Wanneer de Geest zegt zing, Heer, ik zal zingen.

Voor de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

We zingen: NLB 320: 1,3,5

3.
Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

5.
De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal -
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.

Schriftlezing: Johannes 6: 1-15

The Messengers zingen: Onderweg 
Wij zijn onderweg.
Wij zijn onderweg, onderweg naar een oneindig feest.
En soms hoor ik het gejuich, ook al ben ik er nog nooit geweest.
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Wij blijven bij elkaar. We hebben niet zo heel veel tijd 
en we houden elkaar vast, want dan raken we de weg niet kwijt.

En de eeuwen gaan voorbij, iedere kleur en elk gezicht 
is een schakel in de rij. Wij reizen samen in Zijn licht. 
Ja, ik mag nu al iets ervaren. Dan kom ik dichter bij het doel.
Dan gaat de hemel voor ons open, wat een gevoel. 

Wij zijn onderweg.
Wij zijn onderweg, en we moeten zoveel dalen door.
En niemand weet waarom, maar we zoeken naar het juiste spoor.
Als de nacht begint en het donker duurt een eeuwigheid,
dan zoeken we Zijn kracht, omdat Hij ons naar het leven leidt.

Je mag dromen van die dag, maar onze woorden zijn te klein.
Er is niemand die begrijpt hoe onvoorstelbaar het zal zijn.
En het verdriet dat wij nu delen, met onze reis nog voor de boeg, 
is al gedragen tot het einde, dat is genoeg.

Laten we reizen naar de toekomst, 
het is een groot geweldig plan,
en omdat Hij het heeft geschreven, ben ik niet bang.

Wij zijn onderweg.

En op een dag zal het gebeuren, dan zal ik juichen voor Zijn troon.
En ik mag nu al zeker weten, dat ik bij Hem woon.
Ja, dan gaat alles in vervulling, dan is de reis voorgoed voorbij.
Dan is de last van onze schouders, want we zijn vrij.

Wij zijn onderweg.

Overdenking

Orgel inleiding op het lied 

Zingen: NLB 383 - 7 was voldoende 
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2. 
Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.

4. 
Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

3. 
Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

5. 
Want Gij zijt de eerste
rond alom,
ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
kom, o Here Jezus - kom!

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 Kerk in Actie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
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Slotlied: Vrede zij U  
(1e couplet The Messengers, daarna herhaling van het 1e couplet en de verdere 
coupletten door de gemeente)

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. (2x)

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. (2x)

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. (2x)

Zending 

Zegen

The Messengers zingen: Kingdom of love 

Take a look around
What do you see
There are so many people
Living life in misery
They need hope, they need His love
Love of the Father
That only comes from above

We should be preaching,
Teachin’, reachin’, constantly sharin’
Carin’, bringin’ His hope to the hopeless
Helpless, building and building
His Kingdom of Love 
Preachin’, teachin’,reachin’,
Constantly sharin’, carin’, 
Bringin’ His hope to the hopeless,
Helpless, building and building
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His Kingdom of Love
His Kingdom of Love
His Kingdom of Love

Time is running out but its not too late
There’s a world out there
Who’s heart is about to break
It’s up to us, we can point the way
How they need Jesus
That’s all I want to say

We should be preaching,……….

Jesus came to build His church
Made with living stones
To put His love in ev’ry heart
Before He takes us Home
Takes us home, we gotta be

Preachin’, teachin’, reachin’,
Constantly sharin’, carin’, 
Bringin’ His hope to the hopeless,
Helpless, building and building
His Kingdom of Love
Preachin’, teachin’,reachin’,
Constantly sharin’, carin’, 
Bringin’ His hope to the hopeless,
Helpless, building and building
His Kingdom of Love
His Kingdom of Love
His Kingdom of Love

Vertaling:
Kijk eens om je heen en Wat zie je dan?
Zoveel mensen die moeten leven in ellende
Zij hebben hoop en Zijn liefde nodig
Liefde van de Vader die alleen Hij kan geven

We zouden het moeten vertellen, leren, aanreiken, voortdurend delen en Zijn hoop 
doorgeven aan de hopelozen en
Hulpelozen en bouwen aan Zijn
Koninkrijk van Liefde
Vertellen, leren, aanreiken,
Voortdurend delen, voor hen zorgen en
Zijn hoop doorgeven aan de hopelozen en
Hulpelozen en bouwen aan Zijn
Koninkrijk van Liefde

De wereld jaagt naar haar eind maar ‘t is nog niet te laat
Er ligt een schone taak voor ons
Wij zouden de mensen de weg kunnen wijzen en vertellen wat
Jezus voor een ieder kan betekenen

We zouden het moeten vertellen, leren, aanreiken, voortdurend delen en …………
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Jezus kwam om Zijn kerk op te bouwen
Met levende stenen
En om Zijn liefde in elk hart
Uit te storten
Voordat Hij ons naar Huis roept

We zouden het moeten vertellen, leren, aanreiken, voortdurend delen en 
Zijn hoop doorgeven aan de hopelozen en
Hulpelozen en bouwen aan Zijn
Koninkrijk van Liefde
Vertellen, leren, aanreiken,
Voortdurend delen, voor hen zorgen en
Zijn hoop doorgeven aan de hopelozen en
Hulpelozen en bouwen aan Zijn
Koninkrijk van Liefde

******

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 

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 25 september
Cantatedienst 17.00 uur

Maandag 26 september
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur

Dinsdag 27 september
Cantorij 20.15 – 22.00 uur

Donderdag 29 september
Holy Shit 19.30 uur

Zaterdag 1 oktober
Oud Papier Goudenregenstraat 9.00 – 12.00 uur
Inleveren voedselbank 11.30 – 12.00 uur

Zondag 2 oktober
Dienst  10.00 uur
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Cantatedienst
Bethelkerk Vlaardingen – 25 september 2022

BWV 100
Was Gott tut, das ist wohlgetan

Johann Sebastian Bach

Voorganger: ds. Jan de Visser

medewerkenden:
Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam

Collegium Delft
Merel van Geest, sopraan

Marie Anne Jacobs, alt
Tigran Matinyan, tenor
Andrew Hopper, bas

Arjen Leistra - orgel en orgelcontinuo
 Bas van Houte – muzikale leiding 

Vrouwen als vredestichters in Colombia (Gempaz) 

Een enkeling van ons heeft de oorlog nog meegemaakt. De 
meesten van ons kennen het uit verhalen. We weten dat een oorlog nog lang zijn 
sporen nalaat in de harten van mensen. Dat het niet meevalt om dat te veranderen. 
Hoe lang hadden wij het niet over “de moffen”? De Tweede Wereldoorlog duurde in 
Nederland vijf jaar. De burgeroorlog in Colombia duurde 50 jaar. Generaties lang. Dat 
kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Sinds 2016 zijn er vredesakkoorden, maar er is
nog een lange weg te gaan voor echte vrede. Vrouwen en kinderen hebben bovendien
nog vaak te lijden onder huiselijk geweld.

Colombiaanse vrouwen uit verschillende kerken hebben hun krachten gebundeld om 
zich in te zetten voor vrede in hun land en huis. Dat begint door de harten van 
mensen te raken. Samen lezen deze vrouwen aangrijpende bijbelverhalen over vrede 
en verzoening. Inmiddels zijn honderd vrouwen daardoor geïnspireerd om de situatie 
in hun eigen omgeving te verbeteren. Deze vrouwen dragen roze sjaals als ze samen 
bij de Colombiaanse overheid aandacht voor vrede in hun land en huis. 

Je kunt oorlog wel uit een land halen, maar daarmee is oorlog nog niet uit je huis en 
hart. 
We bevelen uw bijdrage voor dit werk via Kerk in Actie van harte bij u aan.
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ACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 2 oktober 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 blikje vis (bijvoorbeeld tonijn).  

Meer dan één blikje 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 september hebben we 125 pakken macaroni 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 1 oktober tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van 
de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig is, uw bijdrage af te geven.
Hartelijk dank dat uw mee wil doen.

Informatie: Jos van den Boogert, 06 38315155
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