Orde van dienst voor de viering
van zondag 18 december 2016
vierde advent
in de Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
doop van
Louise Marie Prins

Voorganger : Ds. Guus A.V. Fröberg
Organist
: Kees van den Berg
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
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.
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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.
4e advent
Het komt goed
Dromen van vrede
nieuwe hoop
waar hopeloosheid de dag kleurt.
Goede God
versterk in ons de droom
vol nieuwe kracht.
Jozef ’s droom doet zijn leefwereld wankelen, valt in duizend stukjes uiteen.
Dit wordt verbeeld door gipskruid.
Welkom
We steken vier adventskaarsen aan

Wij zingen staande 461

2.
Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

3.
Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

4.
Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!
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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
(hierna gaan we zitten)
Wij zingen 489

2.
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
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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Wij zingen

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Voor de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 7: 10-17
Wij zingen ‘O kom, o kom Immanuel’ ( Liedboek 73)
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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!
Schriftlezing: Matteüs 1: 18-25

Wij zingen 441

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen 433

2.
Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3.
Gij daalt van de Vader neer,
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4.
Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5.
Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Dienst van de doop
Bij het binnendragen van de dopelingen
(samen met de kinderen van de kindernevendienst)
zingen wij: ‘Laat de kinderen tot mij komen’
(melodie W. ter Burg; tekst naar H.J.W. Modderman)
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2.
Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen!
Want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.
Het noemen van de naam (de doopouders gaan staan)
V.

Beste Leon en Marije
Hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden,
en welke naam zal het dragen van nu aan voor altijd?

De ouders noemen de naam.
V.

Moge deze namen geschreven staan in het boek van het leven,
vast gegrift in de palm van Gods hand!

Over de doop
de ouders komen met de dopeling bij het doopvont
Gebed bij het doopvont
Doopvragen
V.

Leon en Marije
aanvaarden jullie
de doop van je kind
als teken van Gods liefde en trouw?
Willen jullie alles doen
wat in je vermogen ligt
om haar te bewaren
bij het hartsgeheim van Christus’ gemeente?
En beloven jullie
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haar dagelijks voor te gaan
in liefde, trouw en gerechtigheid
en haar te leren
wat strijdig is met Christus?
Antwoord:
Leon en Marije

: Ja, dat aanvaarden en beloven wij!

Doopbediening
Het aansteken van de doopkaars aan de paaskaars
V. Christus is het Licht van de wereld,
Hij is en leidt ons tot het volle licht.
(De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken)
Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem,
zodat wij door Hem verlicht worden.
Louise Marie Prins,
draag dit licht van de doop je hele leven lang.
Ik hoop dat je een licht zullen zijn in je wereld,
dat je je leven zullen leiden met bezieling,
en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen,
zoals Jezus dat deed.
V. Leon en Marije,
deze kaars is Louise Marie gegeven.
Jullie kunnen deze samen aansteken, elk jaar
op haar verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel haar dan het verhaal,
dat zij gedoopt is in Christus.
Vraag aan de gemeente
V.

(allen gaan staan)

Gemeente wilt u
Louise Marie Prins
in uw midden ontvangen
om samen met haar ouders en
met broertje Floris,
de weg van Christus te gaan?

De gemeente:
Ja, dat willen wij!
Welkom,
welkom in de kerk van Christus
waar dan ook,
wereldwijd en in ons midden.
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Geloofsbelijdenis
344
(tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde)

Vanuit de kindernevendienst
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met
Stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemelen 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
We zingen 440
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2.
Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

3.
Weest onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald.
Zending en Zegen
***
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders alle goeds te wensen,
is er gelegenheid 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 daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld
Wijkkas (koffie, drukwerk): ING bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
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Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg
Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 18 december
Provider

19.00 - 20.30 uur

Maandag 19 december
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09.00 - 12.30 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 20 december
Kerstviering ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

10.30 - 15.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 21 december
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Donderdag 22 december
Glorious Touch
Meidenclub 8-10 jaar

20.00 - 22.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Vrijdag 23 december
oefenen kerstmusical
Messengers – repetitie

16.30 - 17.30 uur
20.00 – 22.00 uur

Zaterdag 24 december
Zingen kerstliederen
Kerstnachtdienst

21.45 uur
22.00 uur

Zondag 25 december
Zingen kerstliederen
Kerstmorgendienst

09.45 uur
10.00 uur

Uitnodiging kerstviering
U als gemeentelid nodigen we graag uit op dinsdag 20 december, samen met
de ouderensoos, voor de kerstliturgie 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 glazenzaal.
Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd.
Voor meer info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95
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