
Liturgie
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 12 december 2021, derde advent

Samuël – Cobie van der Vlies

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Hans Treurniet 
lector : Marianne Beekman

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

DIENST

Inleidend orgelspel: ‘God lof! Nu is gekomen’ (Lied 438)
            Joachim Frisius (1933) e.a.

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 Samuël



Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom en mededelingen

De derde 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 ‘God Lof! Nu is gekomen’ 438

2.
Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om needrig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

Kyriëgebed 

direct hierop aansluitend zingen we: 

Wij zingen ‘Licht in onze ogen’ 463



4.
Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
Zon verschijnen gaat!

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.

De kinderen mogen naar de kindernevendienst

Lezing: 1 Samuël 3 : 1-18

Wij zingen: ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’ 317

3.
Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Lezing: Lucas 1 : 39-56

Orgelspel: ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ (Lied 157a)
Gijsbert Kok (*1963) 



Overdenking  

Wij zingen ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ 157a

2. 
Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.

3. 
Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen,
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.

4. 
Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.
De kinderen komen terug uit van de kindernevendienst

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!

Dankzegging eindigend met de woorden: 
‘Met hen mee verheffen ook wij vandaag onze stem:’

Wij zingen   404e

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.



Wij zingen : 408e

Delen van brood en wijn 

Dankgebed

Wij zingen staande ‘Hoe zal ik U ontvangen’ 441



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.

3.
Wat hebt U opgegeven 
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven 
getekend was door pijn?
Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen 
en wist ik mij bemind.

10. 
Hij zal de wereld richten, 
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld, 
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen, 
uw feest, uw liefdesmaal.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: Canzona in d-moll
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Collecte : 1e  Diaconie
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.

Maandag 13 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zondag 19 december
Dienst 10.00 uur

mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl
https://www.ambachtoost.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl


Maandag 20 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Vrijdag 24 december
Kerstnachtdienst 16.30 uur (dienst en opname)

22.00 uur (uitzending)

Zaterdag 25 december
Kerstmorgendienst 10.00 uur

Kerststallenexpositie
De kerststallen staat weer uitnodigend geëtaleerd. Het is een feest om te kijken naar 
al die mooie kerstgroepen uit alle delen van de wereld. Tot begin januari in de glazen 
zaal. 
Je kunt ze het beste buiten bekijken!

De kerststallenexpositiecommissie, 
Nelleke Slootweg en Siep Sterrenburg


