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Orde van dienst voor de viering 

van zondag 6 december 2020 

Wijkgemeente Ambacht-Oost 

Bethelkerk Vlaardingen 

   

 
 

Johannes de Doper  
(Uit J.L. Klink, Bijbel voor de kinderen) 

 
 

voorganger  : ds. Freek Bakker, Voorschoten   

 orgel     : Guus Korpershoek 
     voorzanger  :  Cobie van der Vlies 

 
 

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst  
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer. 
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Liturgische schikking voor de tweede advent 
Wie ben jij dan wel?  
Je bent de stem in de woestijn, maak recht de weg van de Heer 

verlangen.  
Kleur wit van gerechtigheid 
 

De kaarsen worden aangestoken 

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst. 

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 

 
 

Welkom  
 

De tweede adventskaars wordt aangestoken 
 
We ontsteken het tweede licht 

vol verlangen. 
In het teken van de rechte tak 

breekt gerechtigheid door. 
Hoe kronkelig de weg ook is. 
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Zang staande (om thuis mee te zingen) 
Lied  80 vers 1, 2 en 7 

 
 

(gelezen) 

2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 
    uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 

    Die troont daar op de cherubim, 
    gedenk uw dienaar Efra´m, 
    laat zijn gebed niet onverhoord! 

    Herder Israëls, leid ons voort! 
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7. Dan zullen wij niet van U wijken, 
    uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
    uw naam is ons als uw gelaat: 

    een sterrenbeeld, een dageraad. 
    Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

    doe ons opstaan en help ons weer. 
 
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 Eeuwige zij met u 
g.:  ook met u zij de Eeuwige 

(hierna gaan we zitten) 

 
 

Kyriëgebed: 

Telkens eindigend met 

V:  ‘Wees barmhartig, God’,  
G:  ‘En omring ons met Uw liefde’. 
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Zang (om thuis mee te zingen)  442

 
 
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! 
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DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed van de zondag 
 

Met de kinderen 
 

Schriftlezing : Jesaja 40:1-11: 

 

Zang (om thuis mee te zingen) 451 vers 1 en 3 

 
 
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! 

 

Schriftlezing : Johannes 1:19-28: 
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Zang (om thuis mee te zingen) 456 b vers 1, 2, 7 en 8

 
 

2. Zo staat geschreven: 
    de heuvel moet geslecht, 
    geen kwaad mag zijn bedreven, 

    maak alle paden recht. 
    Zo staat geschreven: 

    maak alle paden recht. 
 
(gelezen) 

7. Volk uitentreuren 
    gezeten in de nacht, 

    Gods woord zal u gebeuren 
    zolang gij Hem verwacht. 
    Sta te gebeuren, 

    kom, woord, in onze nacht. 
 



 

8 

 

 
8. Volk uitverkoren 

    om in het licht te staan, 
    een kind wordt u geboren, 
    Messias is zijn naam. 

    Kind ons geboren, 
    jouw licht zal met ons gaan. 

 
Uitleg en verkondiging 
 

Zang (om thuis mee te zingen) 528 vers 1, 2, 3 en 5 

 
2. Overal nabij is Hij 

    menslijk allerwegen. 
    Maar geen mens herkent Hem, Hij 
    wordt gewoon verzwegen. 

    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
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(gelezen) 

3. God van God en licht van licht 
    aller dingen hoeder 

    heeft een menselijk gezicht 
    aller mensen broeder. 

    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

5. Wees verheugd, van zorgen vrij: 
    God die wij aanbidden 

    is ons rakelings nabij, 
    wonend in ons midden. 
    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

    Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met: 

Telkens eindigend met: 

V:  ‘Hoor de stem van ons hart, God’,  
G: ‘En hoor ons gebed’. 

 
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  
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Slotlied (om thuis staande mee te zingen)  
440 vers 1 en 2 

 
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, 
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    in avondmaal en doop. 
 

Zending  

Zegen 

Inzameling van de gaven voor: 

1e  Kerk in Actie 

2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen 

***  
 

 

U kunt een dienst van de Bethelkerk live of achteraf meebeleven via: 

   www.kerkomroep.nl  
 

 

MEDEDELINGEN 

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.  

Volg ons op twitter: @BethelkerkVld  

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57 

t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost  

Diaconale wijkkas:  

Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 3441 05 t.n.v. Wijkdiaconie 

Ambacht Oost steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen. 

Boekenmarkt:  

Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag 

van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg 

 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 

Berichtjes kunt u sturen naar ds. Guus A.V. Fröberg: 

redactie@ambachtoost.nl 
 

Maandag 7 december 

Klussen rond en in de kerk      09.00 - 12:00 uur 
Dinsdag 8 december 

moderamen wijkkerkenraad      13.30 uur 
Zaterdag 12 december 
Oud papier Verploegh Chasséplein   09.00 - 12.00 uur 

Zondag 13 december 
Dienst met heilig avondmaal 3e advent 10.00 uur 

http://www.ambachtoost.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl


 

12 
 

 
 

 
Veertigdagenkalender 2021 

In de afgelopen jaren maakten we als gemeenteleden 

al twee keer een mooie veertigdagenkalender. 

In deze weken waarin we naar het Kerstfeest 

toeleven vragen wij alvast uw aandacht voor een nieuwe 

veertigdagenkalender. Een beetje vroeg nog misschien, maar het 

thema: ‘een nieuw begin’ sluit ook aan bij deze adventstijd, waarin 

we wachten op een nieuw begin met de geboorte van Jezus.  

Wanneer was er in uw leven een nieuw begin? Wat of wie moedigde u 

aan om te beginnen aan een nieuwe periode in uw leven? Verlangt u 

naar een nieuw begin? Kunt u daar een klein stukje over schrijven? 

Of weet u een mooi verhaaltje dat u ooit las, een gedicht, een 

Bijbeltekst die bemoedigend was voor u en die u zou willen delen met 

andere gemeenteleden?  

Stuur uw stukje (Let op! Max 250 woorden) voor 30 januari 2021 

naar onze wijkpredikant Guus of naar Carla van Ee. 

 

 
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond 

te blijven, op onderwijs om iets van het leven te 

kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. 

Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die 

in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er 

voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. 

Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en vertelt 

verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de wereld 

gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de 

projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. 

Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën 

en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de 

hele gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. 

 

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om kinderen en 

ouderen in de gemeenten op een creatieve manier te 

betrekken bij het (wereld)diaconale werk van Kerk in 

Actie. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over 

op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. 

collecte Kids in Actie 

 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kidsinactie 

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 

http://www.kerkinactie.nl/kidsinactie

