
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 31 juli 2022

Bethelkerk Vlaardingen  

            

voorganger : Ds. Evert-Jan Vledder
orgel  : Edwin Vooijs

     lector  : Cobie van der Vlies

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

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 283: 1, 2, 3 en 4

2.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

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 92: 1 en 2
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2.
Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

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 

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

Gebed van de zondag

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Ruth 1
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Wij zingen lied 787

2.
Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad,
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten,
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat.

3.
Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,
jouw God is ook mijn wondervolle God.
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen;
ten slotte treft ons één en ‘t zelfde lot.

4.
Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden,
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot.
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden,
daar komt geen einde aan dan door de dood.

Schriftlezing : Lucas 12:13-21

Wij zingen lied 718
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2.
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3.
Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
‘t roepen aan de poort.

4.
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
‘t werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied 791: 1, 4 en 5 

4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

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!
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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

We zingen staande slotlied 313: 1, 2 en 3
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2.
God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andere stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

3.
De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ‘t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
‘t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

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: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 1 augustus
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur
Moderamen vergadering 13.30 uur

Zaterdag 6 augustus
Oud Papier Goudenregenstraat 9.00 – 12.00 uur
Inleveren voedselbank 11.30 – 12.00 uur

Zondag 7 augustus
Dienst 10.00 uur

7

mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl
https://www.ambachtoost.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl


WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 7 augustus a.s. willen we weer beginnen 
met de actie voor de Voedselbank, ook al is de 
vakantie misschien nog niet voor iedereen afgelopen. 
Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om pakken rijst  
Meer dan één pak mag natuurlijk ook en is altijd welkom.  
We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot succes wil maken.

De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten voor 
mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig 
hebben, of als aanvulling op de pakketten.
Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen is er ook de mogelijkheid om 
zaterdag 6 augustus 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 u mee wilt doen.

Informatie: Jos van den Boogert, 06 38315155.
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