
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 22 januari 2023

Bethelkerk Vlaardingen

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

& HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS

  

          

De roeping van Petrus en Andreas, mozaïek (6e eeuw),
Basiliek van Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna, Italië

voorganger : ds. Yvonne Schoonhoven
orgel  : Edwin Vooijs

     lector  : Kees Nieuwstraten

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 Psalm 121: 1, 2, 3
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2. Uw wankele voeten zet Hij vast,
    als gij geen uitkomst ziet: 
    uw wachter sluimert niet!
    Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
    Hij wil, als steeds voor dezen, 
    Israëls wachter wezen.

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
    des daags en in de nacht 
    houdt Hij voor u de wacht.
    uw schaduw aan uw rechterhand;
    de zon zal U niet schaden, 
    de maan doet niets ten kwade.

Bemoediging & Groet

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

V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Wij zingen Psalm 121: 4

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
    Hij maakt het kwade goed, 
    Hij is het die u hoedt. 
    Hij zal uw komen en uw gaan,
    wat u mag wedervaren, 
    in eeuwigheid bewaren.

(hierna gaan we zitten)

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 769: 1, 3, 5

3. Roep de doden tot getuigen
    dat Gij van oudsher regeert,
    roep hen die men dwong te zwijgen,
    die de wereld heeft geweerd,
    richt omhoog wat wist te buigen,
    kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
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5. Mensen, komt uw lot te boven,
    wacht na dit een ander uur,
    gij moet op een wonder hopen
    dat gij oplaait als een vuur,
    want de Geest zal ons bestoken,
    nieuw wordt alle creatuur.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Matteüs 4: 12-22

Wij zingen Gezang 463: 1, 2, 3 (Liedboek vd kerken 1973)
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2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
    als eenmaal bij de zee.
    Geef dat ook wij uw nodend woord
    vertrouwen, volgen ongestoord,
    op weg gaan met U mee.

3. O vrede van Tiberias, 
    o heuvels in het rond,
    waar Jezus in het zachte gras
    de mensen liefhad en genas,
    en in hun midden stond.

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen: Lied 840: 1, 2, 3

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
    Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
    wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
    wees de adem waaruit ik ontsta.
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3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
    ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
    en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
    en uw naam wordt een lied in mijn mond.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS

Inleiding

Gebed

Belofte bij voortzetting van het ambt

De ambtsdragers gaan staan

Voorganger:
Beste Cobie, Jos, Anneke en Cees, jullie zijn reeds eerder in het 
ambt bevestigd, daarom vraag ik jullie:
Beloven jullie dit waardig en trouw te blijven doen met liefde 
voor de gemeente van onze Heer Jezus Christus en voor alle 
mensen die de Heer op je weg brengt?
En beloven jullie voorgoed geheim te houden al wat aan jullie 
wordt toevertrouwd, en jullie stem te laten horen daar waar 
onrecht geschiedt?
Wat is daarop je antwoord?
Ja, dat beloof ik.

Zegen

Aanvaarding door de gemeente

Allen gaan staan 

Voorganger:
Gemeente van de Bethelkerk, 
Nu Cobie Plantinga en Jos van den Boogert tot diaken zijn 
herbevestigd, Anneke Rodenburg en Cees Kok tot ouderling zijn 
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herbevestigd, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met
uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te 
werken in de dienst aan onze Heer? 
Wat is daarop uw antwoord? 
Ja, dat beloven wij. 

Wij zingen: Lied 425
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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  Missionair werk

DIENST VAN DE TAFEL

Tafelgebed

Vredegroet
V.: De vrede van Christus zij met u allen!
G.: Zijn vrede ook met u!

Nodiging

Uitdelingswoorden
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Delen van brood en wijn

Dankgebed

We zingen staande als slotlied: Lied 634

2. Licht moge stralen in de duisternis,
    nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
    Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
    wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
    U zij de glorie, opgestane Heer,
    U zij de victorie, U zij alle eer!

Zending en Zegen
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*** 

Mededelingen

Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. 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. 

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan 
kunt u dit doorgeven op het mailadres; 
bloemengroet@ambachtoost.nl

Boekenmarkt:
Iedere zaterdag en iedere maandag geopend van 9:30 tot 12:00 
uur. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

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

Maandag 23 januari
Klussenclub 9.00 – 12.00 uur
Donderdag 26 januari
Holy shit 19.30 uur
Zondag 29 januari
Dienst 10.00 uur
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