
Liturgie
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Bethelkerk

zondag 28 november 2021
Eerste advent

Eendagsbloem of vaderplant of 
Mozes-in-het-biezen-mandje

voorganger  : Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist : Hans Treurniet
lector : Cobie van der Vlies

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

DIENST

Orgelspel: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, Lied 433
Johann Sebastian Bach (1685-1750) e.a.

De kaarsen worden aangestoken

Liturgische schikking voor de eerste 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.

Eerste advent: Mozes in het biezen mandje.



Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom en mededelingen

De eerste 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 : ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 25a

2.
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levensloop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Kyriëgebed eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Wij zingen ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 281



7.
Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison!

8. (LB 4)
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

9. (LB 3)
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Voor jong en oud : Het schilderij.

Lezing: Exodus 2 : 1-10

‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ (psalm)146

3.
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Lezing: Lucas 1 : 5-25



Wij zingen ‘Niet als een storm, als een vloed’ 321

2.
Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

3.
Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.

6.
Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.

Overdenking  ‘Stillen in den lande’

Wij zingen  ‘Er is een stilte die kan zingen’ 
tekst Martin de Geus ; melodie Dirk Zwart



2.
Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in –
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.

3.
Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed,
hem loven om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden,
het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.

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 ‘Ga, stillen in den lande’ 440

2.
Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

3.
Wees onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.

Zending en Zegen

Allen : AMEN

Orgelspel: ‘Ga, stillen in den lande’, lied 440
                  Jan J. van den Berg (1929-2020) e.a.

Collecte bij de uitgangen : 
1e Kerk in Actie / Advents-collecte Werelddiaconaat
2e Protestantse Gemeente Vlaardingen

***

MEDEDELINGEN

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

https://www.ambachtoost.nl/


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 28 november
Taizégebed 19.00 uur

Maandag 29 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 1 december
Bijbelleerhuis 10.30 uur

Donderdag 2 december
Afscheid van domineesland 2 20.00 uur

Zaterdag 4 december
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 5 december
Dienst 10.00 uur

Taizéviering
28 november
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26

Zondag 28 november is er weer een Taizégebed in de Bethelkerk.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, samen met een 
aantal zangers (m/v)
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. 
Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ’‘Heel het duister is vol van 
luister door uw licht’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
 
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Aanvang om 19.00 uur 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren (ook via Kerkomroep en 
YouTube (Bethelkerk Vlaardingen).

mailto:redactie@ambachtoost.nl
https://www.youtube.com/results?search_query=bethelkerk+vlaardingen
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171
mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl


Iedereen is in principe welkom, maar zijn wel regels in verband met de covid, zie voor
de actuele informatie de website van de kerk.

Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

http://www.pkv-ambachtoost.nl/PDF/2021/november/20211111_over-de-diensten-miv-14-nov.pdf

