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Bij de liturgische schikking
Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit en verlangen naar een wereld waarin
vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn. In de lezingen vertellen profeten
over visioenen vol van hoop en vrede.
De basis voor de schikkingen is een grote ster,
die steeds lichter wordt.
De ster en de kaars verwijzen naar het verlangen naar Licht.
We zien gebroken spiegel stukken. Scherven, onlosmakelijk verbonden met het leven.
Het is een breekbare werkelijkheid die elke dag onder druk staat.
Hoe dichter bij Kerst hoe minder gebroken scherven.
Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over vrede.
3e advent

Geduld

Dromen van vrede
een nieuw begin.
Puur bloeit de bloem
voor wie het ziet
Gods rijk breekt door het donker.
Goede God
versterk ons in de hoop
op een wereld van vrede.
Johannes roept op om geduld te hebben en goede moed te houden.
Het licht van Gods koninkrijk breekt door. We zien de bloem bloeien en water dat leven
geeft, midden tussen de stenen van de woestijn.
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
De kinderen steken drie adventskaarsen aan

Wij zingen staande Lied 441, vers 1 en 2
1.
Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet,
U, ieders hartsverlangen,
vervul ook mij met gloed.
O Jezus licht der wereld,
verlicht mij dat ik weet,
waarmee ik u moet eren,
u waardig welkom heet.

2.
Heel Sion strooit haar palmen
als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen
waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen:
mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel
dat zich in eerbied neigt.
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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
Wij zingen Lied 441: 3
3.
Wat hebt U opgegeven
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven
getekend was door pijn?
Zo veel was mij ontnomen
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen
en wist ik mij bemind.
(hierna gaan we zitten)
Gebed om ontferming
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

Wij zingen ‘Maak het mee’
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing Jesaja 35, 1-10
Wij zingen Lied 85, vers 1, 3 en 4
1.
Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
4.
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Schriftlezing Matteüs 11, 2-11
Wij zingen Lied 456b, vers 1, 2, 3 en 4
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3.
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de HERE die ons zegent met zijn goed.

2.
Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

3.
Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?

4.
''Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ‘t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn''.
Schriftlezing Jacobus 5, 7-10
Overdenking
Wij zingen 446, vers 1, 2, 3 en 5

2.
‘Ik geef aan blinden het gezicht
en oren aan de doven.
Zalig die, door Mij opgericht,
ziende mag lopen in het licht
en horende geloven'.

3.
Zijt Gij van wie gesproken is
in de voorbije tijden?
Hoe maakt Gij onze ziel gewis,
dat God door de geschiedenis
voor U de weg bereidde?

5.
Kom Heer, op wie de wereld wacht,
wij wachten op geen ander.
O kom, een zwakke zonder macht,
als koning heersen in Gods kracht
en leid ons tot elkander.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens besloten met
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam.
Heer hoor ons.

Stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e = Diaconie
2e = Protestantse gemeente te Vlaardingen
Bij de uitgangen staat de bloemenpot!!
Wij zingen staande uit Liedboek 1973 Lied 125, vers 1,2,3 en 5
1.
O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

2.
O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

3.
O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

5.
O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Zending en zegen
G.: gezongen amen

***
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en koffie, thee of limonade te drinken.

MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt u daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu
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Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op Twitter: @BethelkerkVld
Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

Uitnodiging kerstviering
U als gemeentelid nodigen we graag uit voor de kerstliturgie op dinsdagmorgen 20
december, samen met de ouderensoos, in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst is
van 11 tot 12 uur.
Er is veel samenzang, medewerking van een koor o.l.v. Guus Korpershoek en een korte
meditatie.
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazen zaal.
Alle gemeenteleden zijn van ook harte uitgenodigd.
Voor meer info belt u naar Marry v. Wijk. Tel. 434.11.95

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
redactie@ambachtoost.nl
Maandag 12 december
Klussen in en rond de kerk
Jongensclub

09.00 - 12.30 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 13 december
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 14 december
Jongens- en meidenclub

18.45- 19.45 uur

Donderdag 15 december
Meidenclub 8 - 10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 16 december
Oefenen kerstmusical

16.30 - 17.30 uur

Zaterdag 17 december
Kinderkerstzang 2016

17.00 uur
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