
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 1 december 2019
eerste advent

in de Bethelkerk

Micha waarschuwt de Israëlieten', Gustav Doré

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: ‘Geef Licht!’

De lezingen voor de Adventstijd gaan over Micha. 
Micha is een man van soberheid.  Hij is een criticus van de maatschappij maar hij 
wijst ook op een hoopvolle toekomst. 
We zien elke week een sobere schikking, die steeds lichter wordt.  Elke week een ster,
die steeds groter wordt. 

1e advent             Micha 2
Wie maakt het licht? 
Micha gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. Het is donker in de
stad maar het kan weer  lichter worden. Dat is een hoopvol bericht.

We zien een donkere schikking met mos, stenen, kale takken en donkere plantjes. 
Maar: een kleine ster aan de horizon. 
Er brandt een paarse 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 :

De profeet Micha laat weten:
God zal mensen niet vergeten.
Let maar op, straks wordt het licht
Want de Heer, Hij komt in zicht.

Als seintje van wat komen gaat:
één kaarsje in de nacht.
Want God zal onze koning zijn,
Zijn komst wordt al verwacht.

De eerste adventskaars wordt aangestoken

We gaan staan

Wij zingen ‘Geef licht’

(De tekst)
Eerste advent:
Micha is profeet van God
en hij zegt: ‘Zo kan het niet!
Jullie doen elkaar verdriet
Zo maak je de stad kapot.’
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Refrein:
Geef licht geef licht!
Je krijgt het gratis, niet voor niets.
Zorg dat iedereen het ziet.

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 ‘Richt op uw macht, o Here der Heerscharen’ 451

2.
Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgeboom en wijnstok van de trouw.

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.
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Wij zingen ‘Licht in onze ogen’                  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: Micha 2

Wij zingen ‘Geen kracht meer om te leven’
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5.
De vrede gaat verloren,
o hemel, sta ons bij!
'Wordt gij weerom geboren',
spreekt God, `en hoort naar Mij!'
'Ik ben IK BEN, uw Heer,
uw Vader, uw bevrijder,
Ik laat in deze tijden
vrede op aarde neer!'

Schriftlezing: Matteüs 24 : 32-44

Wij zingen  ‘De nacht is haast ten einde’ 445
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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.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen ‘Zal er ooit een dag van vrede’ 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.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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China
De Oeigoerse Tashpolat Tiyip, academicus en directeur van de universiteit van Xin-
jiang, verdween in 2017. De Chinese autoriteiten veroordeelden hem in het geheim 
voor ‘separatisme’: hij zou streven naar afscheiding van de Chinese provincie Xin-
jiang. Het is niet bekend waar Tiyip wordt vastgehouden. Er zijn zorgen dat hij elk 
moment kan worden geëxecuteerd.
 
Pakistan
Professor en mensenrechtenverdediger Muhammad Ismail steekt zijn kritiek niet on-
der stoelen of banken. Hij is kritisch op het Pakistaanse leger en op de behandeling 
van zijn dochter, een bekende vrouwenrechtenactivist. Dit komt hem mogelijk duur te
staan. Hem hangt een gevangenisstraf van 7 jaar boven het hoofd voor ‘haatzaaien’ 
en het verspreiden van ‘onjuiste informatie’ via sociale media.
 
Gelukkig ook weer goed nieuws
 
Irak
Op 13 november 2019 werd de Iraakse activist en arts Saba Mahdawi vrijgelaten. Zij 
was elf dagen eerder ontvoerd door gemaskerde, gewapende mannen. Haar familie 
laat weten dat Saba het goed maakt en niet is mishandeld.
 
Amerika
De rechter heeft geoordeeld dat de Amerikaanse hulpverlener Scott Warren niet schul-
dig is aan het helpen van twee migranten zonder papieren. Amnesty International 
vindt het criminaliseren van humanitaire hulp een aanval op de mensenrechten en 
vroeg om alle aanklachten tegen Scott Warren te laten vallen.

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.
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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.

Slotlied staande ‘Verwacht de komst des Heren’ 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.

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.

Zending en zegen

Allen : AMEN
***

MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.

Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.
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Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.

Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas:   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 bea-
mer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

 
Adventsvesper 11 december 19.30 uur

De vrouw van Lot:
‘Naar men zegt keek ik om uit nieuwsgierigheid’ 
een gedicht van Wislawa Szymborska.

Een half uur stilstaan bij verhalen van vrouwen in de Bijbel die moeten vluchten, moe-
ten leven in ballingschap en zich verbinden aan hun nieuwe bestaan. Een half uur met
poëzie. Lezingen, gebed. Muzikaal ondersteund door Ad de Hek, mondharmonica en 
Guus Korpershoek, orgel.

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

Zondag 1 december
Taizégebed 19.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 2 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 3 december
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 19.30 uur
Cantorij 20.00 uur

Woensdag 4 december
Bijbelkring 10.30 uur

Donderdag 5 december
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
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Vrijdag 6 december
Oefenen kinderkerstzangavond 14.45 - 15.30 uur
Oefenen kinderkerstspel 15.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 7 december
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 8 december
Dienst, tweede advent 10.00 uur
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