
Orde van dienst voor de viering

van zondag 17 juli 2022

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

voorganger : Anneke Klavers - Bras
orgel : Piet George Klootwijk

  lector : Kees Nieuwstraten

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. 

Welkom 
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Wij zingen staande lied 287: 1, 2, 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)
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Wij zingen ‘Met nieuwe woorden’
(Zangen van Zoeken en Zien 102, mel. Ps. 119)

2. 
Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

3.
Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

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
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Glorialied: Lied 304

2.
Zingt van de Zoon, 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.
Zingt van de Geest, adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houdt Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 65: 1 – 10 (NBV21)

1 Al vragen zij niet naar Mij, toch laat Ik me raadplegen, en al zoeken ze Mij niet, toch 
laat Ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord Ik: ‘Hier ben 
Ik, hier ben Ik.’
2 Heel de dag sta Ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, dat op de 
verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt.
3 Een volk dat Mij openlijk tergt, telkens opnieuw: ze ontsteken offers in tuinen en 
branden wierook op branders van aardewerk,
4 ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van varkens, hun 
vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
5 Ze zeggen: ‘Blijf waar je bent, kom niet dichterbij, want ik ben te heilig voor jou.’ Ze 
prikkelen Mij als rook in mijn neus, ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt.
6 Hier voor Mij ligt wat er geschreven staat; Ik zal niet rusten tot Ik alles heb 
vergolden. Ik zal jullie je wandaden terugbetalen
7 en die van je voorouders erbij – zegt de HEER; ook zij hebben wierook gebrand op 
de bergen en Mij gehoond op de heuvels. Ik heb hun loon van tevoren bepaald, ze 
krijgen het allemaal terug.
8 Dit zegt de HEER: Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: ‘Vernietig hem niet,
er zit nog iets goeds in.’ Voor mijn dienaren zal Ik hetzelfde doen, Ik zal niet alles 
vernietigen.
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9 Uit Jakob zal Ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van mijn 
bergland; mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen, mijn dienaren zullen zich
daar vestigen.
10 De Saron zal weidegrond zijn voor schapen, het Achordal een rustplaats voor 
rundvee, bezit van het volk dat Mij heeft geraadpleegd.

Wij zingen lied 362

2.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Schriftlezing : Lucas 8: 26 – 39 (NBV21)

26 Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 
27 Toen Hij aan land stapte, kwam Hem een man uit de stad tegemoet die door 
demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde 
niet in een huis, maar in de rotsgraven.
28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb 
ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek Je, doe me geen
pijn!’ 
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29 Jezus had namelijk de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan. Want die had 
hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan 
handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de 
demon naar eenzame plaatsen gedreven. 
30 Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden 
namelijk veel demonen in hem. 
31 Ze smeekten Hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 
32 Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed, en de demonen 
smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun
dat toe. 
33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde 
de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 
34 Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en ze vertelden in de 
stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35Vele mensen gingen op weg om met eigen
ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de 
man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en
bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 
36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 
37 En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht Jezus hen te 
verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Hij stapte in de boot om
terug te gaan. 
38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg Hem met aandrang bij Hem te
mogen blijven. Maar Hij stuurde hem weg met de woorden: 
39‘ Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en 
maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem gedaan had.

Wij zingen lied 91a
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2.
Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3.
Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel

Wij zingen lied ‘Gehoord in mensen’ 
(Zangen van zoeken en zien 432, melodie ps. 47)

2.
Hoe in duisternis dit bestaan ook is,
hoe zwart mijn verdriet, wanhoop wordt het niet,
omdat Gij God zijt die mijn leven leidt,
Gij volstaat voor mij, zijt mijn zekerheid.
Van uw aangezicht straalt mijn ogenlicht.
Komen zal de dag dat ik rusten mag.
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3.
Die rampzalig zijn, zullen zalig zijn.
Die verworpen zijn, zullen in u zijn.
Die zich keerden van u, vinden u.
Onbeminden om niet bemind door u.
Lachen wordt gehoord als uw laatste woord 
dit verscheurd heelal prachtig maken zal.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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  wijkkas

We zingen staande lied 416
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2.
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zending 

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. 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:
ds. G.A.V. Fröberg, redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 18 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 20 juli
Op de koffie 10.30 – 12.00 uur

Zondag 24 juli
Dienst 10.00 uur
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OP DE KOFFIE zonder DOMINEE
20 juli
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:
17 augustus
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