
Orde van dienst voor de viering
van zondag 16 december 2018

Derde advent
in de Bethelkerk

Dienst van schrift en tafel

Sefanja
Michelangelo, Sixtijnse kapel

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.  

3e advent    Vreugde
In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Maar er 
komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen uit hun 
schuilplaatsen tevoorschijn.
Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst.

Vanuit  de puinhopen (turf en stenen) verrijzen roze bloemen.
De kleur van de 3e advent is roze: Gods licht breekt door. Er brandt een roze kaars.
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De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

Adventsgedicht door één van de kinderen

Aansteken van de derde adventskaars

We gaan staan

We zingen  ‘Geloof met me mee dan wordt het advent’ 

Derde advent: 

Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied:
De Heer maakt een einde aan je verdriet.

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
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Wij zingen  451

3.
Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

4.
Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

5.
Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

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

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: Sefanja 3 : 14-20

Wij zingen 459 vers 1-4

2.
Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.

3.
Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klank, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.

4.
Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind,
wat is geknakt, verbreekt hij niet
zijn adem heelt gelijk een lied.

Schriftlezing: Lucas 3 : 7-18
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Wij zingen 559 vers 5-7

5.
Is hij een lamp die helder schijnt,
hij dooft de vlam niet die verkwijnt,
mijn knecht geeft gloed aan het bestaan,
hij wakkert het geringe aan.

6.
Hij is het eerste morgenlicht,
de blinde ziet een vergezicht,
de dove hoort een nieuw geluid,
de aangeklaagde gaat vrijuit.

7.
De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen 377

2
Zoals ik ben, met al mijn strijd, mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid - o Lam van God, ik kom.

3
Zoals ik ben, verdoofd, verblind, tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt - o Lam van God, ik kom.

4
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -  o Lam van God, ik kom.

5
Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - o Lam van God, ik kom.

6
Zoals ik ben - ja, dat ik dan de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan: o Lam van God, ik kom.

7
Zoals ik ben: dat ik uw Naam nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam - o Lam van God, ik kom.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL

Voorafgaande aan de gebeden zingt de cantorij de acclamatie 368j tussen de 
gebeden éénmaal voor

Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Toerusting plaatselijk wijkpastoraat

Nodiging:

Avondmaalsgebed
V. De Heer is met u allen!
A.   Zijn vrede is met u!
V. Laten wij danken de Heer, onze God!
A.   Het past ons de Heer te danken!

Dankzegging 
eindigend met de woorden:
‘Met hen mee verheffen ook wij vandaag onze stem:’

Wij zingen 404e

Gedachtenis
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Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel 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.

Vredegroet: 
V. De vrede van Christus met u allen!
A. Zijn vrede met u!
(We geven elkaar de vredegroet.)

Wij zingen 408e

Delen van brood en wijn 

Dankgebed 

Wij zingen  452
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Wij zingen  452

2.
Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld:
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3.
O hemellichaam, Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan:
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald) 

Zending en zegen

Allen : AMEN
***

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

MEDEDELINGEN

Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en facebook
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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: 
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.

Uitnodiging kerstviering
Wij nodigen u graag uit op dinsdag 18 december, samen met de ouderensoos, voor 
de kerstdienst in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst is van 11 tot 12 uur. 
Er is veel samenzang, begeleiding van orgel en viool en een korte meditatie.
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazenzaal.
Alle gemeenteleden, ook uit andere wijken, zijn van harte uitgenodigd.

Voor meer info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

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

Maandag 17 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 18 december
Kerstviering  Ouderensoos: 11.00 - 12.00 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Donderdag 20 december
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Zondag 23 december
Dienst 4e advent 10.00 uur

Maandag 24 december
Kerstnachtdienst zingen 21.45 uur
Dienst 22.00 uur

Dinsdag 25 december
Kerstmorgendienst zingen 09.45 uur
Dienst 10.00 uur
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