
Orde van dienst voor de viering
van zondag 2 december 2018

Eerste advent
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Bij de liturgische schikking
Het thema  van de adventsweken is ‘Geloof met me mee’.
Vier geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen in deze periode wat zij geloven. Ze 
vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. 
Ze roepen ons op om met hen mee te geloven.
De donkere tijd, verbeeld door turf en stenen, zal elke week lichter worden.  

1e advent    2 december
Bericht uit de hemel.
Op de eerste advent horen we over het visioen van Johannes op Patmos. Hij ziet 7 
engelen met bazuinen.
We zien een eiland van donkere turf. Vanuit de hemel  zijn 7 engelen ( orchideeën) 
zichtbaar.
Er brandt een paarse kaars.

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 
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De eerste adventskaars wordt tijdens het zingen van ‘Geloof met me mee dan
wordt het advent’ aangestoken

Eerste advent: 

Geloof dat de hemel op en kan gaan
God blijft niet vr weg, Hij spreekt mensen aan.

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

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 438

3. Gij machtigen der aarde,
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'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!

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Wij zingen 463

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

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

6.
Kyrie eleison, 
dat Gij U erbarmt,
onze kille koude 
met Uw licht verwarmt!

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

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Zacharia 14 : 4-9
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Wij zingen 447

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: Openbaring 1 : 9-11 ; 8 : 1-4 

Wij zingen
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Uitleg en verkondiging:  

Wij zingen ‘Uit vuur en ijzer’ 

2.
Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn
om niemand weet hoe groot en klein
gezocht gekend verloren.
Om avond- en morgenland
om hier te zijn en overkant
om hand in een andre hand
om niet te zijn verloren.

3.
Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen water dorst te zijn
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
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De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Brazilië
In de nacht van 14 maart 2018 werden Marielle Franco en haar 
chauffeur vermoord terwijl ze na een debat met jonge, zwarte 

vrouwen op weg naar huis waren. Haar moord leek goed voorbereid; vijf bewakings-
camera’s op de plaats waar ze met kogels werd doorzeefd, waren een dag eerder uit-
geschakeld.

Zuid-Afrika
Al generaties lang leeft de familie van Nonhle Mbuthuma aan de zuidoostkust van 
Zuid-Afrika. Maar dat bestaan wordt bedreigd door mijnbouwbedrijven die titanium in 
hun gebied willen opgraven. Nonhle is bang dat zij en honderden families in hun om-
geving hun grond kwijtraken en dat het gebied wordt vervuild. Ruim tien jaar geleden 
zette ze daarom een organisatie op die zich verzet tegen de mijnbouw.

Gelukkig ook weer goed nieuws:

Egypte
In Egypte is op 30 oktober 2018 Haytham Mohamdeen vrijgelaten. De activist en 
mensenrechtenadvocaat zat ruim vijf maanden gevangen vanwege ‘niet-geautoriseer-
de protesten’ en ‘lidmaatschap van een terroristische groepering’.

Na zijn vrijlating zei Haytham Mohamdeen: ‘Ik dank Amnesty International voor alle 
steun en solidariteit. Ook dank ik de activisten die me steunden. Die steun was van 
enorme invloed op het verbeteren van mijn gevangenisomstandigheden en het aan-
dringen op mijn vrijlating.’

Israël
De Frans-Palestijnse Salah Hammouri, advocaat en mensenrechtenverdediger, is vrij. 
Hij werd op 30 september vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis na ruim een jaar 
administratieve detentie, zonder aanklacht of proces.
Salah Hammouri werkt in Jeruzalem als onderzoeker voor de Palestijnse mensenrech-
tenorganisatie Addameer. Volgens die organisatie werd Hammouri vrijgelaten nadat 
de rechter besloot zijn administratieve detentie niet te verlengen. Hammouri werd in 
augustus 2017 zonder aanklacht veroordeeld tot zes maanden administratieve deten-
tie. Die periode werd tweemaal met vier maanden verlengd.

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 hemel zijt,
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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   Werelddiakonaat
2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen  uit de oppas worden opgehaald.
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Slotlied staande 462

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.

Zending en zegen

Allen : AMEN

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en

koffie, thee of limonade te drinken
In de glazen zaal staan stands van Amnesty, 

van de wereldwinkel 
en van Ellen en Kees Haas met hun jam.

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 
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Diaconale wijkkas: IBAN 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. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 2 december
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 3 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Sectievergaderingen 19.30 uur

Dinsdag 4 december
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 19.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Donderdag 6 december
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 7 december
Repetitie kinderkerstzang 15.30 uur - 16.15 uur
Filmer kerstspel Hoogstraat 16.45 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 8 december
Oud papier Verploegh Chasséplein  8.30 uur

Zondag 9 december
Dienst 2e advent 10.00 uur

> Poster kerstmarkt op volgende pagina
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