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Liturgie 

Wijkgemeente Ambacht-Oost 

Bethelkerk 

zondag 19 december 2021, vierde advent 

 

 
Schilderij David:  Tinie Nobel 

 
 
          voorganger     :  Ds. Neely Kok 
          organist    :  Piet George Klootwijk 
          lector     : Kees Nieuwstraten 
 

 

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst  

een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer. 

 

DIENST 

Orgelspel 
 

De kaarsen worden aangestoken 

Liturgische schikking voor de vierde 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 David 

 
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst 
 

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden 
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Welkom en mededelingen 

 
De vierde 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 
V.: Behoed en bewaar ons, o God 

g.: Schenk licht in het donker 
V.: Wek Uw kracht 

g.: en kom ons bevrijden 
 

Groet: 

V.: De Heer zij met u 

g.: ook met u zij de Heer 
 

  hierna gaan we zitten 

 

Waar gaat het vanmorgen over 
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Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij” 
waarna we zingen: Heer ontferm U over ons 

      Christus ontferm U over ons 
         Heer ontferm U over ons 

 

Wij zingen ‘Licht in onze ogen’  463 

 
 

 

5. 
Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 
tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

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: delen uit II Samuel 11 1-5 en 26-27 (Het tussendeel wordt verteld) 

Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde 
trekken, stuurde David opnieuw het leger eropuit, onder leiding van Joab en zijn be-
velhebbers, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in 

Jeruzalem achter. 2Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rust-
bed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw 

die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. 3Hij liet uitzoeken wie ze was, 
en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria.’ 4 David 
liet haar bij zich komen en sliep met haar. (De voorgeschreven periode van onthou-

ding na haar onreinheid was juist verstreken.) Daarna ging ze terug naar huis. 5Enige 
tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten. 

 
Dan laat David Uria uit de strijd naar zich toe sturen en vraagt hem vroeg hoe het er 
met de oorlog voorstaat. Dan stelt hij voor dat Uria die avond naar thuis gaat slapen, 

maar Uria weigert tot drie keer toe – zelfs als David hem dronken voert – om naar 
huis te gaan, want hij wil geen voorrechten hebben boven de andere soldaten.  
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David geeft vervolgens aan Uria een brief mee waarin diens eigen doodvonnis staat. 
Uria geeft de brief aan de bevelhebber die van Davids opdracht uitvoert: stel Uria in 

het leger op waar het hevigst wordt gevochten en geeft hem geen rugdekking, waar-
door Uria zal sneuvelen. Dat plan werkt en David zegt tot slot: de oorlog eist nu een-

maal zijn tol.  
 
26De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om 

haar echtgenoot. 27Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. 
Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. 

In de ogen van de Eeuwige was het echter wel degelijk slecht wat David had gedaan. 
 
Orgelspel 

 
Lezing: Lucas 1 : 39-56 

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehu-

welijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de hei-
lige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in op-

spraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, 
verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, 
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt 

door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal 
zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest 

gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger 
zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal 
betekent: ‘God is met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer 

hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 25maar hij had geen gemeenschap 
met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 

 

Wij zingen lied 527 (andere melodie dan liedboek) 

 

 

2. 
Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 

5. 
Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 

als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 

 
Overdenking   
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Wij zingen lied 473 vers 1 en 3 

 
 

3. 
Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 

O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ‘t midden van de dood. 

 
  De kinderen komen terug uit van de kindernevendienst 

 
Mededelingen 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
 

Gebeden: 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. 
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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 lied 444 vers 1, 3, 4 en 5 

 
 

3. 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten - 
begroeten ‘t morgenrood. 

4. 
De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 
is Christus, ‘t eeuwig licht! 

 
5. 
Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 
Zending en Zegen 

V.: In ons hart en in ons huis 

g.: De zegen van God 

V.: In ons komen en in ons gaan 

g.: De vrede van God 

V.:  In ons leven, op onze zoektocht 

g.: De liefde van God 

V.: Bij het einde, nieuw begin 

g.: De armen van god om ons te ontvangen en thuis te brengen 

 

Allen : AMEN 
 

Orgelspel   
 
Collecte :  1e  Diaconie 

2e  Missionair werk 
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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:  

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. 

 

Zondag 19 december         

Kerstconcert Messengers    14.30 uur live te volgen 
 

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 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl
mailto:redactie@ambachtoost.nl
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Veertigdagenkalender 2022 
 

Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender,  
voor en door gemeenteleden van de Bethelkerk. 

Ook in 2022 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender samenstellen.  
 
Daarom een uitnodiging aan u / jou:  

kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een 
gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of 

Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, eventueel met een bijpassende illustratie.  
Je gebruikt maximaal 250 woorden. 
We laten ons dit maal inspireren door het thema “genoeg” (en dat is actueel 

genoeg).  
 

Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 25 januari 2022 bij mij aan te leveren, 
liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl, of via mijn brievenbus op 

Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen 
 
 

 

 

 

 
ONLINE KERSTCONCERT DOOR “THE MESSENGERS” 
 

Kerst moet mensen dichter bij elkaar brengen maar in deze tijden is dit nog wel eens 
moeilijk. Veel kerstconcerten en vieringen gaan ook dit jaar niet door of zijn moeilijk 

te bezoeken. Gospelkoor “The Messengers” geeft daarom, op zondag 19 december 
om 14.30 uur, een kerstconcert via internet zodat we met kerst toch nog een beetje 
met elkaar verbonden kunnen zijn. 

 
Via een speciale rechtstreekse verbinding zal “The Messengers” vanuit de Bethelkerk 

een afwisselend concert brengen. Mooie sfeervolle liederen zullen worden afgewisseld 
met vrolijke kerstliederen. Verder zullen gedichten het kerstverhaal vertellen en wordt 
dit alles omlijst door mooie afbeeldingen. Het concert kan rechtstreeks worden beke-

ken maar het is ook mogelijk om op een later moment naar het kerstconcert te kijken 
en te luisteren. 

 
Via www.kerkomroep.nl kunt u zoeken naar “Bethelkerk Vlaardingen”. Of de volgende 
link gebruiken: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171. 

Als u bij 19 december en het tijdstip rond 14.30 uur gaat kijken kunt u genieten van 
een mooi kerstconcert dat “The Messengers” met veel plezier voor u zal brengen.  

 

 
 

 

 

 

 

mailto:keesnieuwstraten@ambachtoost.nl
https://www.kerkomroep.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171
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2e deel van het schilderij 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


