
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 11 december 2022

3e Advent

Bethelkerk Vlaardingen

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

voorganger : Ds. Neely Kok
orgel  : Hans Treurniet
lector  : Carina Kal

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

Advent is de tijd van bezinning en inkeer, maar ook van 
verwachting.
We zien elke week een sobere schikking die steeds lichter wordt. 
Paars is de kleur van advent.

Orgelspel ‘Licht in onze ogen’
Toon Hagen (*1959) e.a.

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 

Welkom 

Wij zingen staande lied Lied 463: 1, 2, 3  
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2. Als der mensen trooster
    roepen wij U aan:
    noem de namelozen
    met een nieuwe naam!

3. Herder, wil behoeden,
    wie in ‘t duister valt.
    Keer hun lot ten goede,
    Licht, dat stralen zal!

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

Wij zingen lied 463: 6, 7 en 8 

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

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

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

(hierna gaan we zitten)
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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

Lied 466: 1, 3 en 5 

3. Ja kom, Gij wortel Isai,
    verlos ons van de tirannie,
    van alle goden dezer eeuw,
    o herder, sla de boze leeuw!
    O kom, o kom, Emmanuël!
    Verblijd uw volk, uw Israël!
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5. Daag op, o grote dageraad,
    licht aan, wij zijn ten einde raad,
    verjaag de nacht van onze nood
    en maak uw toekomst rozerood!
    O kom, o kom, Emmanuël!
    Verblijd uw volk, uw Israël!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Zacharias 14: 4-9

Wij zingen lied 451

2. Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
    zend uw gerechtigheid als morgendauw,
    dan zal het land de rijkste vruchten geven:
    de vijgeboom en wijnstok van de trouw.
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3. Richt op uw woning en roep ons tezamen,
    omring ons met uw alvermogend woord,
    wees ons een tempel en roep onze namen,
    zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

4. Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
    reik ons de beker van uw trouwverbond,
    wij zullen altoos van uw heil gewagen
    in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

5. Richt over de aarde en haar diepe stromen,
    de volkeren, de sterren, zon en maan,
    zij zullen allen voor uw aanschijn komen
    en zingen dat uw woorden niet vergaan.
 
Schriftlezing : Lucas 21: 25-31

Wij zingen lied 338A Halleluja met voorzang

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel ´Zal er ooit een dag van vrede´
 Theo Meurs (*1959)
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Wij zingen lied 462: 1, 2, 4, 6 

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.

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

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw naam
g.: Heer, hoor ons!

stil gebed   

Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor:

1e  Diaconie
2e  Wijkkas

Bij de uitgang staat de bloemenpot

DIENST VAN DE TAFEL

Introductie 

V: De Heer zal bij u zijn
G: DE HEER ZAL U BEWAREN
V: Verheft uw hart
G: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God
G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
V: U danken wij, Heer, overal en altijd....
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....... en zingen U toe: Lied 985: 1 

V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader...
   ...... Doet dit tot Mijn gedachtenis.

Zingen: 403A 

V: Zend dan Uw Geest in ons midden...
   .......... dan zal het volkomen vrede zijn.
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G: 
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 zij met u allen!

G.: Zijn vrede ook met u!

Zingen: Lied 408C 
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Nodiging

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn

Dankgebed

We zingen staande slotlied 444

2.
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

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.
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Zending en Zegen

Orgelspel ´Nu daagt het in het Oosten´
Gerrit ´t Hart (*1952) e.a.

*** 

Mededelingen
Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: 
www.ambachtoost.nlVolg ons op twitter @BethelkerkVld en 
Facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 663257
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

Boekenmarkt:
Iedere zaterdag en iedere maandag geopend 
van 9:30 tot 12:00 uur. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Activiteitenoverzicht
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 12 december
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur
Dinsdag 13 december
Cantorij 20.15 – 22.00 uur
Donderdag 15 december
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Zaterdag 17 december
Kinderkerstzang 16.00 uur
Zondag 18 december
Dienst  10.00 uur
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