
Orde van dienst voor de viering
van zondag 13 december 2020

derde advent
in de Bethelkerk

Dienst van schrift en tafel

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Hans Treurniet
zang : Kees Nieuwstraten en Henny Kouwenhoven
lector : Cobie van der Vlies

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

Orgelspel: ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’
                  Max Reger (1873-1916) e.a.

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

Liturgische schikking voor de derde advent  
‘Ben je er klaar voor?’ 
zachte takken: magnolia takken, roze bloemen
ik maak alles nieuw jullie mogen helpen. wees goed voor elkaar, help elkaar 
blijdschap. kleur roze, zacht mos

Welkom 

De derde adventskaars wordt aangestoken

Allen gaan staan
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Zang(om thuis mee te zingen)
 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’   435 

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

Zang(om thuis mee te 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!

hierna gaan we zitten
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Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Zang(om thuis mee te 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)

7. Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
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

Schriftlezing: Jesaja 65 : 17-25

Orgelspel: ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ (766)
                  Adriaan C. Schuurman (1904-1998)

Schriftlezing: Johannes 3 : 22-30

Uitleg en verkondiging 
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Zang(om thuis mee te zingen)
‘Verwacht de komst des Heren’ 439

2. (gelezen)
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.

Mededelingen

DIENST VAN DE TAFEL

Gebeden: Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons
 
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!
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Dankzegging 

Orgelspel en zang: : Sanctus
                                  Frans Schubert (1797-1828)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt coeli et terra
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Gloria tua.

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.

Vredegroet: 
V. De vrede van Christus met u allen!
A  Zijn vrede zij met u!

wij wensen elkaar in de kerk en thuis de vrede van Christus toe:  

Delen van brood en wijn 

Orgelspel tijdens het delen van brood en wijn:
‘Als ik in deze stille tijd’
Wilbert Berendsen (1971) e.a.

Dankgebed 

Zang (om thuis mee te zingen)
‘Richt op uw macht, o Here der Heerscharen’ 451
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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.

Allen gaan staan 

Zending en zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: ‘O kom, o kom, Immanuel
                  Albert de Klerk (1917-1998)

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, 

koffie, thee of limonade te drinken.

MEDEDELINGEN
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

Diaconale wijkkas: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 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.

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.

Maandag 14 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 15 december
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 16 december
Op de koffie bij de dominee 10.30 – 12.00 uur

Lunch 12.00 uur

Zondag 20 december
Dienst + doop 4e advent 10.00 uur

Op de koffie bij de dominee

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl - tel. 010 4347162 
of Anneke Rodenburg - tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Kerststallenexpositie
Veel gaat niet door in deze donkere dagen voor kerst.
Geen kerstmarkt, geen kinderkerstfeest, geen kerstconcerten, maar wel een kerststal-
lenexpositie.
Er zijn heel wat kerststallen gebracht voor de expositie.  Iedereen kan buiten de 
kerststallen die bij de ramen van de glazen zaal staan opgesteld, bewonderen.
Ze blijven tot de jaarwisseling staan.
Komt en verwonder, bewonder.

Kerstkoffie
Eerste en tweede kerstdag om 15.00 uur.
Twee kleine kerstontmoetingen voor een uurtje in de glazen zaal voor diegenen die 
kerst dit jaar niet met familie of vrienden kunnen vieren.
Hier kunnen een beperkt aantal personen aan deelnemen. U dient zich aan te melden 
bij Heleen Horsman: 010 – 4352051
Van harte welkom.

Solidaridad in de kerstnacht

Solidaridad komt in actie voor een wereld 
waarin alles wordt gemaakt en gekocht 

in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties.
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Velen van u kunnen zich vast herinneren dat er na afloop van de kerstnachtdienst  
brood & wijn werd verkocht ten behoeve van Solidaridad. Ook dit jaar willen die tradi-
tie in ere houden. 
De kerstnachtdienst zal dit jaar, vanwege Corona, door aanzienlijk minder mensen be-
zocht worden. Daarom hebben we gezocht  naar andere momenten waarop u brood 
en wijn kunt kopen:

In de Bethelkerk:
 Woensdagmorgen 16 december van 10.30 - 12.00 uur, tijdens de koffieoch-

tend.
 Zaterdagmiddag 19 december, van 14.00 - 15.00 uur, gelijk ook het moment 

om de tassen van de omgekeerde adventskalenders naar de kerk te brengen.
 Maandagochtend 21 december, tot 12.00 uur. U kunt dan de klussenclub bezig 

zien.

In de Wereldwinkel:
Vanaf woensdag 16 december tot en met zaterdag 19 december kunt u tussen 12.00 
en 15.00 uur terecht voor de brood & wijn verkoop voor Solidaridad. 

• Brood & wijn: € 10,--
• Sap & brood:  € 5,--

Het zou heel fijn zijn als u contant en gepast kunt betalen.
Alvast hartelijk bedankt en graag tot ziens!
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