
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 8 december 2019
tweede advent

in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Neely Kok
organist   : Hans Treurniet

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.
 
2e advent         Micha 4:1-8
Een stralende dag.
De profeet Micha voorspelt dat eens de dag zal komen dat alle mensen samenkomen 
in de stad van de Heer. De wapens  worden veranderd in gereedschap.  De mensen 
mogen in de schaduw genieten van een mooie dag.

We zien tussen de verschillende soorten groen wat gereedschap.
De ster is wat groter dan vorige week. 
Er branden 2 paarse kaarsen.

De kaarsen worden aangestoken
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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.

De Heer komt gauw, langs vlakke weg:
De tweede kaars gaat aan.
Dus veeg je eigen paadje schoon
en maak voor Hem ruim baan!

De tweede adventskaars wordt aangestoken

Wij zingen staande ‘Geef licht’

Tweede advent:
2.
Op een dag hoort iedereen
van de hoogverheven stad
waar geen mens ooit ruzie had.
Kom maar gauw, we gaan erheen.

Refrein:
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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
V.: Behoed en bewaar ons, o God
g.: Schenk licht in het donker
V.: Wek Uw kracht
g.: En kom ons bevrijden
Groet:

V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

hierna gaan we zitten

Wij zingen lied 463: 1,2 en 3

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.

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 het lied 601: 1,2 en 3

2.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10
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Wij zingen lied 473: 1,2 en 3

2.
Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ‘t midden van de tijd.

3.
Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ‘t midden van de dood.

Schriftlezing: Romeinen 15: 4-13

Wij zingen lied 992: 1,2,3,4
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2.
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3.
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4.
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen  lied 444: 1,2,3,4

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 nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ‘t eeuwig licht!

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 
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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 Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen 

Na afloop van de dienst staat bij de uitgang de bloemenpot.

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

Slotlied staande 442: 1 en 2
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2.
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Zending 

V.:  In ons hart en in ons huis
g.: DE ZEGEN VAN GOD
V.: In ons komen en in ons gaan
g.: DE VREDE VAN GOD
V.: In ons leven, op onze zoektocht
g.: DE LIEFDE VAN GOD
V.: Bij het einde, nieuw begin
g.: DE ARMENVAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN

Zegen

Allen : AMEN

***

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

Zondag 8 december
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 9 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur
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Dinsdag 10 december
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.00 uur

Woensdag 11 december
Adventsvesper 19.30 uur

Donderdag 12 december
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 13 december
Oefenen kinderkerstzang 14.45 – 15.30 uur
Oefenen kinderkerstspel 15.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 14 december
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur
Kinderkerstzang 17.00 uur

Zondag 15 december
Dienst, derde advent 10.00 uur

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.

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

Bloemengroet: 
Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven op het mailadres; 
bloemengroet@ambachtoost.nl.
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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.
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