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Orde van dienst voor de viering 

van zondag 23 december 2018 

Vierde advent 

in de Bethelkerk 

 

 

 
 

 

voorganger    :  Ds. Guus A.V. Fröberg 

organist     : Hans Treurniet 

 

 
Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst  

een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer. 
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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.   

 

4e advent    Ontmoeting 
Elisabet, een oude vrouw,  zal een kind verwachten, die Johannes zal 

heten.  

Als ze bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar 

buik.  
 

We zien 2 takken die ‘elkaar ontmoeten’.  

Daartussen een amaryllisbol met een knop als symbool van 

verwachting. 
De donkere turf wordt steeds lichter door mos en ijslandsmos. Er 

branden vier kaarsen. 

 

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 

 

De vierde adventskaars wordt aangestoken 

We gaan staan 

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

Geloof in dit kind, dat lang werd verwacht. 

Want hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht. 

 

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  461 

 

2 Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 

Het houdt de nacht gevangen 

totdat Hij komt! 
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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! 

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 

 
5 Regen uw gerechtigheid  

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt  

en vrede bloeien gaat! 

 

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! 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed van de zondag 

 

Met de kinderen 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Schriftlezing: Micha 5 : 1-4a 

 
Wij zingen 437 

 

2 Dauwt, heemlen, schenkt u maatloos uit, 

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 

Gij wolken, breekt in regens neer, 

regent de Heiland, Isrels Heer. 

 

3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 

dat berg en dal van lente lacht. 
O aarde, wek die roze rood, 

ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

 

5 Gij klare zon, gij schone ster, 

door ons aanschouwd van eindloos ver, 

o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 

 

Schriftlezing: Lucas 1 : 39-46a 
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Wij zingen 157a ‘De lofzang van Maria’ 

 
 

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. 
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Schriftlezing: Lucas 1 : 56 
 

Uitleg en verkondiging:   
 

Wij zingen 439 

 
 

2  Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen 

tussen uw Heer en u. 
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3  Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 

maar op een hart vol hoogmoed 

ziet Hij in gramschap neer. 

Wie vraagt naar zijn gebod 

en bidden blijft en waken, 

in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 
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 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. 

 
Mededelingen 

 

Inzameling van de gaven voor: 
1e  Kerk in Actie / Kinderen in de knel 

2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen 

 
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen 

uit de oppas worden opgehaald. 
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Slotlied staande 444 

 

2 De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 
3 Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten 

begroeten 't morgenrood. 

 

4 De zonne, voor wier stralen 

het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 

is Christus, 't eeuwig licht! 

 

5 Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 

Zending en zegen 

Allen : AMEN 

 

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

en is er een kraam van Food For All in de Glazen Zaal 

 
De opbrengst van de collecte in de kerstnachtdienst zal bestemd 

zijn voor stichting “Food For All” (FFA), de Vlaardingse Stichting 
die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië. Als FFA 

zijn wij hier erg blij mee. 

Bij velen is onze stichting, die juist deze maand precies 15 jaar 

geleden bij notariële akte werd opgericht, welbekend. In Addis 

Ababa helpen wij alleenstaande moeders bij het opbouwen van 

een menswaardig bestaan en op het platteland hebben wij een 
project dat kwetsbare kinderen en hulpbehoevende ouderen 

helpt. Ook ondersteunen wij financieel een tienerhuis in Addis 

Ababa, waar kinderen worden opgevangen die op straat leefden. 

Stuk voor stuk prachtige projecten! Om het werk te kunnen 

uitvoeren werken wij samen met Ethiopische stichtingen/NGO’s. 

Dat is trouwens verplicht als je als buitenlandse stichting 
projecten wilt uitvoeren in Ethiopië.  

Dit mooie werk zouden we nooit kunnen doen zonder de 

financiële hulp van donateurs, kerken, fondsen etc. Daarom zijn 

we ook heel blij met de kerstnachtcollecte. Er is nòg een manier 

waarop wij aan geld komen voor onze mooie projecten. Wij 
verkopen ook Ethiopische artikelen.  

We hopen natuurlijk dat het niet bij kijken blijft, maar dat u iets 

moois/leuks van ons koopt. Trouwens: op de pof mag u ook 

artikelen kopen. Daar doen wij niet moeilijk over. 

Tenslotte nog een tip: neem een kijkje op onze website 

www.food-for-all.nl om meer over FFA te weten te komen. De 
moeite waard!  

Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757 

 
Mededelingen 

 

Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl 

http://www.food-for-all.nl/
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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:            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 

Maandag 24 december 

Kerstnachtdienst   zingen   21.45 uur 

         dienst   22.00 uur 

Dinsdag 25 december 

Kerstmorgendienst   zingen   09.45 uur 

         dienst   10.00 uur 

Zondag 30 december 

Dienst            10.00 uur 

Maandag 31 december 

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

Oudjaaravonddienst       19.30 uur 

Zaterdag 5 januari 

Oud  papier Goudenregenstraat  09.00 - 12.00 uur 

Zondag 6 januari 

Dienst            10.30 uur 

 

 

 
 

 

 

mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl
mailto:redactie@ambachtoost.nl
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Zondag 6 januari  

Traditiegetrouw beginnen we om 10.00 uur met koffiedrinken 

en hebben we de gelegenheid elkaar alle goeds te wensen. De 

dienst zelf begint om 10.30 uur.  
 
 


