
Orde van dienst voor de viering
van zondag 15 december 2019

derde advent
in de Bethelkerk

Dienst van schrift en tafel

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.

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

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. 

3e advent      Micha 6: 1-8
Hoe maak je het goed?
Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk. Hij vraagt niet om offers te brengen
maar een andere houding: Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en de 
weg van God te gaan.
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Tussen klimop (trouw) staat een plant met rechtop staande bladeren. 
De ster wordt steeds groter.
De kleur is roze, het licht breekt door. Er brandt een roze kaars.

Welkom 

Adventsgedicht door één van de kinderen 

De derde adventskaars wordt aangestoken

We zingen staande ‘Geef licht’

Derde advent:
3.
Micha vraagt: ‘Wat doe je toch?
Leef je niet meer met de Heer?
Maar hij hielp je keer op keer!
Hij bevrijdt je, weet je nog?’

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   ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’   435  

2.
Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo zingen wij”

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

Wij zingen ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’  281
(nummering van het gehele lied, dat slechts ten dele, en in een andere volgorde, in het 
Liedboek is opgenomen)
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7.
Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison!

8. (LB 4)
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

9. (LB 3)
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Micha 6 : 1-8

Wij zingen de ‘Lofzang van Zacharias’ 158a

Schriftlezing: Matteüs 22: 34-40

4



Wij zingen de ‘Lofzang van Zacharias’ 158a

3.
Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood

Uitleg en verkondiging

Wij zingen ‘Ga , stillen in den lande’  440

2.
Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

3.  
Wees onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL
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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 Protestantse gemeente te Vlaardingen

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

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.
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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 staande ‘God lof! Nu is gekomen’ 438
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2.
Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om needrig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

3.
Gij machtigen der aarde,
'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!

(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

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

Zondag 15 december
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 16 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 17 december
Kerstfeest Ouderensoos 11.00-  12.00 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

Donderdag 19 december
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 20 december
Kerstconcert Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 22 december
Dienst 10.00 uur

Uitnodiging kerstviering
Wij nodigen u graag uit op dinsdag 17 december, samen met de ouderensoos, voor 
de kerstdienst in de kerkzaal van de Bethelkerk. 
Deze dienst is van 11 tot 12 uur. 

Er is samenzang, solozang van Annemieke Storm met begeleiding van orgel en piano 
van Guus en Ria Korpershoek en een korte meditatie wordt gedaan door onze Pastor 
Annabell de Jong.

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 van Wijk: Tel. 010 434 11 95

Actie Jeugdkerk
Beste mensen,
In deze maand wordt ook door de jongeren van de jeugdkerk van Holy en Bethel weer
druk gewerkt aan een goede doelen actie.
Daarom zijn ze de afgelopen 2 weken in de kerk gesignaleerd.
Op de zondagen voor de kerst zullen ze, na de dienst, hun eigen gemaakte producten 
verkopen.
15 december in het Kerkcentrum Holy,
22 december in de Bethelkerk.
Houd u er alvast rekening mee? 
De opbrengst gaat dit jaar naar jongeren in armoede en de laatste wens actie van het 
zonnehuis.
We hopen daarom op een mooie opbrengst.
11+ Holy en Jeugdkerk Bethelkerk
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