
Orde van dienst voor de viering
29 november 2020

1e advent
in de Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost
Bethelbijzonderdienst

Voorgangers   : ds. Guus A.V. Fröberg
pastor Annabell de Jong

Kaya

Bethelbijzondervoorbereidingsgroep: 
Marchienus Siegers, Loes van Hutten, 
Carry van der Linden, Martine Dortland 
en Rianne van Dorp 

Liturgische schikking voor de eerste advent  ‘Zie je al wat?’    vijgen takken
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw takken zijn uitgelopen en in blad schieten, 
weet je dat de zomer in aantocht is.
Verwachting . kleur groen van de hoop. 

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.



Kaya : ‘In de stilte’ (tekst/muziek Jan de Hek)  

In de luwte van de dag         
Op de grens van gaan slapen
Waar dromen over gaan in de stand van zaken
De stilte roept, De stilte roept om mij

In de schaduw van de nacht         
Op de grens van gaan slapen 
Waar ik gedane zaken, ontwapen   
De stilte roept De stilte roept om mij
Jij roept de stilte wakker in mij

 Mag ik in jouw ruimte schuilen       
Om te huilen, om te delen, te lachen en te helen
Mag ik in jouw ruimte schuilen        
Met alles wat ik geven kan
In de stilte, In de stilte die zoveel zeggen kan

Tijdens het tikken van de klok          
Zet ik de tijd even stil
En als ik het niet verwacht           
Dan roept de stilte                     
De stilte roept, de stilte roept om mij 
Jij roept de stilte wakker in mij

Ik vraag niet om geheimen.    
Ik vraag niet om meer
Ik vraag niet om seinen. 
Maar, Ik leg, ik leg me, alleen maar neer

Refrein

Intro

Welkom 

De eerste adventskaars aangestoken

Bemoediging – (Sela bewerkt door Kaya)

Onze hulp en onze verwachting
Is van God onze Heer.
Hij die alles maakte
laat niet los wat Hij begon

Genade en vrede, van God de Vader;
door Jezus Zijn Zoon, Immanuël
Hij woont met Zijn Geest in ons

Halleluja, Halleluja         Amen
Halleluja ,Halleluja        Amen

Amen



Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Gebed 

Kaya : ‘Wie Ben Ik Vandaag’  (Jan de Hek & Anneke Roobol)                              

Wie legt mij uit wat ik doen moet
Als de dag te groot is, er teveel gezegd is
Als er doodgezwegen wordt   
Teveel ego in het spel
Vluchten is vechten, is de stilte vermijden 
Een maat te groot voor wie ik ben
Moet ik schuilen. 
Wat is mijn stem  
Wie ben ik, wie ben ik vandaag

De liefde is mooi  
De liefde heelt  
De liefde vleit  
De liefde steelt  
De liefde kwetst, 
De liefde spreekt, is stil                 
De liefde vrijt  
De liefde wacht  
De liefde bijt  
De liefde is zacht
De liefde loopt  
De liefde gaat, is stil                 
Wie ben ik als de liefde mij verlaat    
Wie ben ik als de liefde mij verlaat

Wie legt me uit wat ik doen moet  
Als de nacht te stil is, de nacht te koud is
Als er doodgezwegen wordt
Geen liefde in het spel
Zal ik vechten of vluchten, het zwijgen vermijden 
Of met angst blijven staan
Kan ik je omarmen of moet ik gaan          
Wie ben jij, wie ben jij vandaag  

Refrein

Zal ik vechten, zal ik vluchten Zal ik met twijfel blijven staan                  
Wie ben ik, wie ben ik vandaag

Refrein         

Wie ben ik vandaag    3x      

DIENST VAN HET WOORD
  

Gebed van de zondag

Voor de kinderen 

Schriftlezing: Matteüs 25 :  35-40 



Overdenking

Kaya: ‘Op reis naar thuis’       (tekst/muziek Jan de Hek) 

Ga je mee met mij           

Kom we gaan          
Ga je mee met mij op reis             
Ga je mee met mij op reis naar thuis
  
Ga je mee met mij          
Onze harten bouwen         
Ga je mee met mij elkaar toevertrouwen    
Ga je mee met mij          
Op reis naar thuis
       
Breng me thuis, naar huis. Breng me thuis, naar huis 
Breng jij me thuis, naar huis, naar huis
     
Ik ga mee met jou         
Om te beschouwen        
Ik ga mee met jou             
Om te rouwen    
Ik ga mee met jou     
Op reis naar thuis

Ik ga mee met jou         
Om te ontdekken       
Ik ga mee met jou             
Om niet meer te vertrekken     
Ik ga mee met jou     
Op reis naar thuis     

Refrein 

Geef me de dag             
Geef me de nacht                
en steeds de ochtend weer met jou      
Met jou mijn dag en nacht

Refrein

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

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

Kaya: ‘Geef me je vertrouwen’ (tekst/muziek Jan de Hek)

Geef me je vertrouwen          
Al is het nog zo klein
Laat van je houden               
Na alles wat je hebt gezien
Niet de angst in het donker     
Van wat naar binnen is gekeerd 
      
De nacht roept de dag 
Eerst klein maar in vrijheid geleerd 
Geef me je vertrouwen.   
Ik geef je mijn hand 
Niet het harde om op te bouwen. 
Maar het zachte waarop je land
Geef me je vertrouwen. 
Niet alles in de hand
Niet het koude van niet houden
Maar de warmte van mijn land  

Geef me je hart            
Al is het nog zo klein
Zonder maren, zonder woorden      
Zal de vrijheid groter zijn           
Lief, Laat het klinken           
De ziel van het verlangen   
De hoop los van belangen.
En niet meer zoals ’t is geweest  
 
Geef me je vertrouwen 

Zending 

Zegen door Kaya: ‘Zegen van St Patrick’ 

Vader wees voor mij en achter mij, boven mij , ook onder mij
Vader wees met mij, in mij, om mij heen , en woon in mij
Heer wees om mij heen
Omgeef mij dag en nacht
Heer wees om mij heen
Omgeef mij dag en nacht

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
1e  Solidaridad
2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

******



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: 
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.

Zondag 29 november
Taizégebed 19.00 uur

Maandag 30 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 1 december
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 2 december
Bijbelleerhuis 10.30 uur

Zaterdag 5 december
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 6 december
Dienst 2e advent 10.00 uur

Taizéviering
29 november
Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur
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