
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 22 december 2019
Vierde advent

in de Bethelkerk

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. 

4e advent Micha 7:  1-7 ,18-20
Het wordt weer licht.
Het lijkt alsof de stad kaalgeplukt was. Micha moet zich voeden met kleine restanten 
druiven. Maar zo geeft God een hoopvolle boodschap: volgend jaar zullen er weer 
nieuwe druiven groeien. Er zal een nieuwe begin komen. Het wordt weer licht.

We zien  lichtgekleurde plantjes, druiven,  wat bloemen en een grote ster.
Er branden 4 kaarsen.
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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 vierde adventskaars wordt aangestoken

We gaan staan

Wij zingen ‘Geef licht’

Vierde advent:
3.
Wie wil wonen in een land
vol van ruzie, haat en nijd?
Doe wat goed is, stop de strijd -
God neemt mensen bij de hand.

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
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hierna gaan we zitten

Wij zingen ‘Wij wachten op de koning’ 461

2.
Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

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 ‘Licht in onze ogen’                  463

3



5.
Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien 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: Micha 7:  1-7 ,18-20

Wij zingen ‘Als tussen licht en donker’ 452
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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!

Schriftlezing: Matteüs 1 : 18-25

Wij zingen  ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ 157a
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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.

Uitleg en verkondiging
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Wij zingen ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’      447

2.
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

3.
En een smidse van 't huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht*
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindlijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

* Een zicht is een kleine zeis.

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
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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

Slotlied staande 'Nu daagt het in het oosten' 444

2.
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

4.
De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

3.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

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
*******

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
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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.

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

Zondag 22 december
Dienst, vierde advent 10.00 uur

Maandag 23 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 24 december
Kerstliederen zingen 21.45 uur
Kerstnachtdienst 22.00 uur

Woensdag 25 december
Kerstliederen zingen 09.45 uur
Kerstmorgendienst 10.00 uur

Zondag 29 december
Dienst 10.00 uur

Dinsdag 31 december
Oudjaarsavonddienst 19.30 uur

2020
Zaterdag 4 januari
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 5 januari
Koffiedrinken en nieuwjaarwensen 10.00 uur
Dienst 10.30 uur

24 december
Kerstnachtdienst
In deze nacht zo anders dan alle andere nachten komen we samen in de sfeervol van 
binnen en buiten verlichte Bethelkerk.
We beginnen om 21: 45 uur met het zingen van kerstliederen.
Om 22.00 uur begint de dienst.
Thema 'Is het waar gebeurd? Waar is het gebeurd?'
Waar staat de voerbak, de kribbe? Toen stond hij in een stal, waar zou hij nu staan?

Aan de dienst werken de cantorij onder leiding van Niec Saarloos, Emie Adriaanse en 
Ilse Ham, zang. Ze worden op piano begeleid door Richard Breevaart, (oud-)leerlingen
van het Groen van Prinstererlyceum en Guus Korpershoek op het orgel.
De kerstnachtcollecte is voor de stichting 'de Oranje Kastanje'.
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Na de dienst is er kerstbrood en Glühwein.
Er is een stand van Solidaridad waar brood en wijn verkocht worden.

25 december
Kerstmorgendienst
We beginnen om 09:45 uur met het zingen van kerstliederen.
10:00 uur vangt de dienst aan.
Vol verwachting klopt ook vanochtend ons hart.
Wekenlang is er met heel veel enthousiasme door een grote groep kinderen
ondersteunt door veel volwassenen gewerkt aan het kerstspel ‘Operatie Kerstpost’.
Vanochtend is het zover.
De kinderen voeren het kinderkerstspel op.
Het geheel staat onder leiding van Astrid Rozendaal-Koevoet en Willy van Bree-Kreeft.
Organist is Guus Korpershoek.

Thema van de overdenking sluit nauw bij het kerstspel aan ‘Kom naar mijn feest, alles
staat klaar.’ (Lucas 14 vers 16-24)
Voorgangers zijn ds. Guus Fröberg en pastor Annabell de Jong.

Van harte welkom!
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