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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.
1e advent Visioen van vrede
Ver boven alle tranen,
de ruzies en de strijd,
brengt Hij de mensen samen.
Er komt een nieuwe tijd.
Vanuit het duister ( donkere stenen) bloeit iets moois. Mensen komen samen.
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
We steken de eerste adventskaars aan
(Wij gaan staan)
Wij zingen 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!
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4.
Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!
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 (psalm 122)

3.
Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
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Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's HEREN tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
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’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing Jesaja 2 : 1-5
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Wij zingen lied 447

2.
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.
3.
En een smidse van 't huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindlijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.
Schriftlezing Matteüs 24 : 32-44
Wij zingen 445
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2.
Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de englen dienen,
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.

3.
Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donkre aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.

4.
God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis,
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.
Overdenking
Wij zingen lied 462
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2.
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3.
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4.
Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5.
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6.
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

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)
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 Solidaridad
2e
Missionair werk en kerkgroei
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Wij zingen staande lied 438

2.
Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om needrig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

3.
Gij machtigen der aarde,
't is uit met Gods geduld,
zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.
Wie in hun trots en waan
zich tegen Hem verheffen,
die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.

4.
Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd,
houdt moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw Held ontvangen,
de Vorst van uw verlangen,
met liedren zonder tal!
Zending en zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
koffie, thee of limonade te drinken.
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Deze zondag staat Amnesty met een stand
met o.a. kaarten en kaarsen in de Glazen Zaal.

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
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
Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9.30 tot 12.00 u.
“De Windwijzer” Schiedamseweg, Vlaardingen
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. nr.
010 4347162, E-mail cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichtjes kunt u sturen naar:
redactie@ambachtoost.nl
Zondag 27 november
Dienst 1e advent
Cantatedienst
Taizéviering in H. Lucaskerk
Tienerclub

10.00
17.00
19.00
19.00

Maandag 28 november
Klussen in en om de kerk

09:00 – 12.30 uur

Dinsdag 29 november
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 30 november
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

uur
uur
uur
– 20.30 uur
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Donderdag 1 december
Meidenclub 8-10 jaar
Wijkkerkenraad
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 2 december
oefenen kerstmusical
Messengers – repetitie

16.30 - 17.30 uur
20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 3 december
Oud papier Goudenregenstraat

09.00 - 12.00 uur

Zondag 4 december
Kerkdienst
Provider

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
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