
Orde van dienst voor de viering

van zondag 27 december 2020

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk Vlaardingen

  

voorganger : ds. Casper van Dorp
orgel : Guus Korpershoek
voorzanger :  Cobie en Greet van der Vlies
Lector :  Carla van Ee

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.

Welkom 
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Lied 477 om staande te zingen, om te lezen 

2. gelezen
De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ‘t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige 
schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3.
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4. gelezen
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

5.
Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die koning.

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)
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Inleiding

Kyriëgebed:

Aansluitend kijken en luisteren we naar:
https://www.youtube.com/watch?v=l4NLt1mzqM0

Glorialied 307 om te zingen, om te lezen 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Schriftlezing : Jesaja 65: 17-25

Zang (om thuis mee te zingen) lied 608
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2.
De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der
aarde een voor een, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

3.
De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen be-
dolven dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Schriftlezing : Lucas 2: 15-21

Zang (om thuis mee te zingen) 739
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2.
Wat van toen zij uit Nazareth
zich naar Judea spoedde?
''Hoe juichte toen Elisabeth:
Gezegend zijt gij vrouwe, met
uw vrucht! O, waaraan dank ik het,
dat komt mijns Heren moeder?''

3. gelezen
Wat heeft Maria ons verteld
van toen Hij was geboren?
''De herders lieten in het veld
hun wacht, zij kwamen toegesneld
en hebben ‘t hemels lied gemeld
dat voortzong in hun oren.''

4. gelezen
Wat van toen Simeon hem dicht
heeft aan zijn hart gehouden?
''Gij laat Heer, naar Uw woord Uw knecht
in vrede gaan nu hij Uw licht
voor aller volken aangezicht
Uw heerlijkheid aanschouwde.''

5.
En wat verhaalde zij ons nog
van toen Hij kind was later?
‘toen wij Hem misten op de tocht,
vroeg Hij: Wat hebt gij Mij gezocht?
Wat ik moest doen, gij wist het toch,
de dingen van Mijn Vader.''

6. 
Wie heeft zo van nabij gehoord,
wat God sprak tot de aarde?
Maria, moeder van het woord
spreekt ook in onze oren door
wat zij van God ontving in ‘t oor
en in haar hart bewaarde.

Uitleg en verkondiging 

Om naar te kijken en te luisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=Yt5VaXrY58E

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

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

stil gebed  
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‘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 staande mee te zingen) 
God zal met je meegaan (2x)
(tekst: Sytze de Vries, muziek: Job de Bruijn)
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-met-je-meegaan/

Zending 

Zegen

Inzameling van de gaven voor:
1e  Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

*** 
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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. 

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

Maandag 27 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Donderdag 31 december
Oudejaarsavondgebed 19.30 uur

Zondag 3 januari
Dienst 10.00 uur

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.

 U kunt een dienst van de Bethelkerk live of achteraf meebeleven via:
www.kerkomroep.nl
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