
Orde van dienst 
voor de viering van de 

vierde advent
zondag 20 december 2020

doop van Emmie Lou Timmermans 
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
zangers : Rob van Herwaarden en Henny Kouwenhoven
lector : Marianne Beekman

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

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Liturgische schikking voor de vierde advent  
‘Wat een geschenk’
amaryllisbol
je zult zwanger worden en een zoon baren.

We ontsteken het vierde licht
vol ontvankelijkheid.
In het teken van de bloemknop
breekt nieuw leven door.
Hoe klein het ook begint.
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Welkom 

De vierde adventskaars wordt aangestoken

We gaan staan

Zang(om thuis mee te 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!

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

We gaan zitten

Gebed om ontferming
eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.
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Zang (om thuis mee te zingen)
‘Hoe zal ik u ontvangen’

Zang (om thuis mee te zingen)
‘Hoe zal ik u ontvangen’
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2.
Heel Sion strooit haar palmen 
als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen 
waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen: 
mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel 
dat zich in eerbied neigt.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing: Exodus 2 : 1-10

Orgelspel

Schriftlezing: Lucas 1 :26-38  
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Uitleg en verkondiging: 

Orgelspel

DIENST VAN DE DOOP

Zang (om thuis mee te zingen)

2.
Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God, die je kent, van je houdt.

Refrein:

3.
Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.

Refrein:

4.
Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou.

Refrein:

Het noemen van de naam (de doopouders gaan staan)

Voorganger:
Hugo en Milou Timmermans

 Hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden,
    en welke naam zal zij dragen van nu aan voor altijd?

De ouders noemen de naam

Voorganger:
Moge deze naam geschreven staan in het boek des levens, 
vast gegrift in de palm van Gods hand!

Over de doop 

de ouders komen met de dopeling bij het doopvont

Gebed bij het doopvont
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Doopvragen:

Voorganger:
Hugo en Milou Timmermans,

 jullie die staan in het midden van de gemeente, 
      met wie je je geloof zult belijden,
 verlang jullie dat je dochter gedoopt zal worden
 in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?
 En:
 Beloof je je dochter in woord en daad voor te gaan
 op de weg die de Heer ons gewezen heeft
 en haar vertrouwd te maken
 met het heil van waaruit de gemeente leeft?

Antwoord: Ja, dat verlangen en beloven wij!

Doopbediening

Het aansteken van de doopkaars aan de Paaskaars

Voorganger:
Christus is het Licht van de wereld,
Hij is en leidt ons tot het volle licht.
(De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken)
Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem,
zodat wij door Hem verlicht worden.

Emmie Lou Timmermans
draag dit licht van de doop je hele leven lang.
Ik hoop dat je een licht zullen zijn in je wereld,
dat je je leven zullen leiden met bezieling,
en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen,
zoals Jezus dat deed.

Hugo en Milou,
deze kaars is Emmie gegeven.
Jullie kunnen deze samen aansteken, 
elk jaar op haar verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel haar dan het verhaal,
dat zij gedoopt zijn in Christus.

Verwelkoming  ( allen gaan staan)

Voorganger:
     Gemeente wilt u Emmie Lou Timmermans

in uw midden ontvangen
om samen met zijn ouders Milou en Hugo Timmermans
en haar broer Jurre en zusjes Jolie en Suze
de weg van Christus te gaan?

Gemeente:
Ja, dat willen wij!
Welkom, Welkom in de kerk van Christus
waar dan ook, wereldwijd en in ons midden.
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Geloofsbelijdenis 344
tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde 

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
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

Slotlied (om thuis mee te zingen) ‘Magnificat’ 
‘Met hart en ziel juich ik om hem, mijn God’
tekst Sytze de Vries ; melodie WOODLANDS

7



2.
Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam!
want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht.
Mijn lied zet anderen tot zingen aan:
Hij heeft ons al zijn eigen kind gedacht!

3.
Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,
maar schuift de machtigen voorgoed aan 
kant.
met hart en ziel bezing ik zijn beleid.

4.
Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!
De pracht en praal zal Hij in stukken slaan.
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood.
Wie rijk was blijft met lege  handen staan.

5.
Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar!
Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:
aan ons wordt zijn ontferming openbaar.
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag.

Zending en zegen

Allen : AMEN

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e Diaconie
2e Missionair werk

***
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 21 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 22 december
Cantorij 20.15 uur

Donderdag 24 december
Kerstnachtdienst 20.00 uur

Vrijdag 25 december 1e kerstdag
Kerstmorgendienst 10.00 uur

Zondag 27 december
Dienst 10.00 uur

.
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