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

DIENST

Inleidend orgelspel over Lied 442 “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
(E.Vooijs)

De kaarsen worden aangestoken

Liturgische schikking voor de tweede advent  
Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï, een telg ontbloeit aan zijn wortels. (Jesaja 11:1)
Er staat ook een open cirkel , als twee armen die een kind beschermen.
Elke week de aandacht voor een kind in de Bijbel.

Deze week: de jonge Jozef, de meesterdromer.

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.



Welkom en mededelingen

De tweede adventskaars wordt aangestoken 
en wij zingen staande

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

hierna gaan we zitten

Wij zingen: ‘Verwacht de komst des Heren’         439



2.
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.

Kyriëgebed 

direct hierop aansluitend zingen we: 

Wij zingen ‘Licht in onze ogen’ 463

3.
Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal! 

7.
Christe eleison, 
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt!

6.
Kyrie eleison, 
dat Gij U erbarmt,
onze kille koude 
met Uw licht verwarmt!

8.
Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!



Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor jong en oud : Het schilderij.

Lezing: Genesis 37 : 1-11

Wij zingen: ‘Gods goedheid houdt ons staande’       (Ps) 107

Lezing: Lucas 1 : 26-38

Orgelspel over lied 443 “De engel Gabriël komt aangesneld” (E. Vooijs)

Overdenking  

Wij zingen ‘Als tussen licht en donker’ 452



2.
Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld:
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3.
O hemellichaam, Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan:
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Iran
Maryam Akbari Monfared zit al bijna 12 jaar onterecht in de gevangenis. 
In maart werd ze plotseling overgebracht naar een uiterst smerige gevangenis op 
ruim 200 kilometer van haar familie. De autoriteiten willen haar straffen omdat ze 
vanuit de gevangenis een open brief schreef waarin ze gerechtigheid vroeg voor haar 
broer en zus die in 1988 in het geheim werden geëxecuteerd.
 
Eritrea
De Eritrees-Zweedse journalist Dawit Isaak zit sinds 2001 gevangen. 
De Eritrese autoriteiten pakten hem 20 jaar geleden op tijdens een klopjacht op onaf-
hankelijke media. Maar hij is nooit ergens voor veroordeeld. Het is ook niet bekend 
waar hij wordt vastgehouden en hoe het met hem gaat.
 
Gelukkig ook weer goed nieuws
 
Canada
Medische zorg voor Jianne en haar gemeenschap. 
De tiener Jianne Turtle en leden van de inheemse gemeenschap van Grassy Narrows 
in Canada kampen al 50 jaar met kwikvergiftiging. Op 2 april 2020 tekende Jianne’s 
vader, Rudy Turtle, een overeenkomst met de minister van Inheemse Zaken voor de 
bouw van een verzorgingscentrum voor mensen met kwikvergiftiging. 



Dat is een goede ontwikkeling, want veel mensen hebben aandoeningen aan hun ze-
nuwstelsel en oogproblemen als gevolg van het kwik. Dat zit in de rivier die door het 
grondgebied van de gemeenschap stroomt. De Canadese regering beloofde het pro-
bleem op te lossen, maar de rivier is nog altijd vervuild.

Iran
Strafvermindering voor Yasaman.
De 23-jarige Iraanse actrice Yasaman Aryani deelde op Internationale Vrouwendag 
2019 bloemen uit aan vrouwelijke treinpassagiers en droeg daarbij geen hoofddoek. 
Ze strijdt namelijk voor een wereld waarin vrouwen zelf kunnen kiezen welke kleren 
ze dragen. In Iran kan dat niet. Yasaman kreeg 16 jaar cel. Tijdens Write for Rights 
werden maar liefst 1.229.634 brieven, kaarten en e-mailtjes voor haar gestuurd. Be-
gin februari 2020 werd haar straf teruggebracht naar 9 jaar en 7 maanden. Volgens 
de Iraanse wet betekent dit dat ze daarvan 5,5 jaar moet uitzitten. Amnesty blijft ac-
tievoeren voor haar onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

Dienst van de gebeden
Mededelingen

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Gebed in Stilte

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.

Wij zingen staande ‘Zal er ooit een dag van vrede’ 462
Couplet 3 en 5 worden gelezen



2. 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn?

4. 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht.

3. 
Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt.

5. 
Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is.

6. 
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel over Lied 459 “Ik breng een rechter aan het licht” (E. Vooijs)

Collecte : 
1e Kerk in Actie / Advents-collecte Werelddiaconaat

Collecte voor kinderen met hiv in Rwanda.
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als 
een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, 
groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken 
hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis 
bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, 
inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen 
omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele 
toekomst voor je. Steun dit werk via de collecte of met een bijdrage op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kinderen Rwanda. 
Hartelijk dank!

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.

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan kunt u dit doorgeven 
op het mailadres - bloemengroet@ambachtoost.nl. 

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

Zaterdag 11 december
Oud papier Verploegh Chasséplein 09.00 – 12.00 uur

Zondag 12 december
Dienst 10.00 uur

Kerststallenexpositie
Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer kerststallen exposeren.
Maandagmiddag 6 december willen we ze op de planken, waar nu nog de knuffels 
staan gaan neerzetten.
U kunt uw kerststallen maandagochtend 6 december brengen in de Bethelkerk, of 
inleveren bij Nelleke Slootweg, Lusthofstraat 22, tel. 010 4348433.
Zet u bij iedere kerststal duidelijk uw naam met tel. nummer.

De kerststallenexpositiecommissie, 
Nelleke Slootweg en Siep Sterrenburg
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