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Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
Bij de liturgische schikking: Advent is verwachten
Het is de tijd die gekleurd wordt door de dromen van de profeet Jesaja.
Dromen van een ongekende vrede op aarde.
Verwachten is actief uitkijken en je verheugen op wat komen zal en intussen alles
gereed maken voor de komst van het Kind, dat door het donker heen het licht in de
wereld zal brengen.
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In de stilte de belofte
van nieuw leven.
Alles zal weer tot bloei komen;
het begin nog verborgen
maar zichtbaar aanwezig.
Goede God
in uw nabijheid
durven we te luisteren,
te wachten
en te vertrouwen.
Ook in het donker weten we
het licht is onderweg.

Jeanette van Osselen

Elke advent zien we een tak in een V-vorm. V van verwachten, van visioen van vrede.
Bloembollen als symbolen van verwachting.
4e advent
Jesaja 62: 8 Jesaja 63: 4
Er breekt een tijd aan van recht, vrede en eerlijkheid.
Wie werkt op het land zal de oogst zelf kunnen opeten, het wordt niet meer door de
vijanden afgepakt.
We zien een bloem met een rechte steel, en de oogst van het land.

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
Wij zingen staande 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.
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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 433
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.

(hierna gaan we zitten)
Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen: 463

2.
Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam.

3.
Herder, wil behoeden,
wie in 't duister valt.
Keer hun lot ten goede,
Licht, dat stralen zal!

4.
Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
Zon verschijnen gaat!

5.
Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!
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6.
Kyrie eleison,
dat Gij U erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7.
Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8.
Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen,
wacht niet langer meer!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
Aansteken vierde adventskaars
Wij zingen ‘Een boek vol verwachting’

6.
Er komt een koning op de troon
van David, want hij is zijn zoon.
God laat zich vinden in een kind
waarmee een nieuwe tijd begint.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Jesaja 62 : 6-12
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Wij zingen ‘O kom, o kom, Immanuël’
(Liedboek voor de Kerken 1973)

Lezing: Lucas 1 : 26-38
Wij zingen 464
(melodie gezang 133 ‘Vom Himmel hoch da komm ich her’)

2.
Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!

3.
Een engel spreekt een meisje aan,
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:
God kiest jou als zijn liefste uit,
voor Hem ben jij de ware bruid!

4.
De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein!
Uitleg en verkondiging
Wij zingen 157a
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2.
Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.

3.
Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen,
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.

4.
Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
DIENST VAN DE GEBEDEN
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 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
Kerkin Actie/Kinderen in de knel
e
2
Protestantse Gemeente te Vlaardingen
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande 440

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.
Wees 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.

4.
Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die 't al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.
Zending en zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade.
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MEDEDELINGEN
Website 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: ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
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
Kerstnachtdienst
zondag 24 december
21:45 uur, zingen kerstliederen
22:00 uur dienst
Kerstmorgendienst
maandag 25 december
09:45 uur
10:00 uur dienst

Zondag 7 januari
Koffie en nieuwjaar wensen
Dienst

Ds. G.A.V. Fröberg, voorganger, met medewerking
van de Bethelcantorij o.l.v. Ed Saarloos.
Zang: Lieke van der Vlis en Femke Noordam.
Keyboard, Rens Noordam.
Organist, Guus Korpershoek.
Ds. G.A.V. Fröberg, voorganger, met medewerking
van de kinderen die het Kinderkerstspel opvoeren
van “vader Panov”, naar Leo Tolstoi
o.l.v. Astrid Rozendaal- Koevoet en
Willy van Bree-Kreeft.
Organist, Guus Korpershoek.
10.00 uur
10.30 uur

_____________________________________________________________
SOLIDARIDAD IN ACTIE
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar, na afloop van de
kerstnachtdienst, brood & wijn verkocht voor
Solidaridad.
Met de kerkenactie 2017 vraagt Solidaridad aandacht
voor de schijnbaar vanzelfsprekende beschikbaarheid
van koffie voor de consument en de steeds grotere
problemen waar koffieboeren mee kampen als gevolg
van klimaatverandering.
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Steun de koffieboeren en ga klimaatverandering tegen! Met het Climate Smart
Agriculture-project dringt Solidaridad de ontbossing terug en vergroot het de
koffieproductie en -opbrengst en het inkomen van kleine boeren op een duurzame
manier. Door nog meer koffieboeren te trainen om efficiënter en milieuvriendelijker te
werken, werken we aan een hogere koffieopbrengst en krijgt een groot aantal gezinnen
een menswaardig bestaan met kans op onderwijs en goede gezondheidszorg. Met uw
donatie kan iedereen blijven genieten van een lekker kopje koffie en strijden we samen
tegen klimaatverandering door koffieproductie.

BFA

Dit seizoen worden de BMZ en BVZ omgezet naar één evenement:
De BFA - Bethel Familie Avond
De naam zegt het al, heel de Bethelfamilie en -vrienden kunnen nu deelnemen.
Speciaal voor de kinderen beginnen we vroeg om 17.30. Eten en drinken wordt
verzorgd.
Samen zingen en de familiegroep JUN staan op het programma.
Wanneer? Vrijdag 26 januari van 17.30- 20.15.
Waar? In de Bethelkerk.
Nadere informatie volgt.
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