
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag  18 december 2022

4e advent

Bethelkerk Vlaardingen

   

voorganger : ds. Gerard Wolfert
orgel  : Edwin Vooijs
lector  : Kees Nieuwstraten

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.

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

Welkom 

Wij zingen staande uit ‘Zingende Gezegend’ lied 301, de 
verzen 1 en 5 (melodie psalm 24)
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5. Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
    uw komst, de grote ommekeer;
    hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
    Gij die mijn allerliefste zijt,
    kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
    vervul mijn allerdiepst verlangen!

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 psalm 62, vers 5
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
    mijn naam rust in de schutse Gods.
    O volk, uw God laat u niet vallen.
    Als gij voor Hem uw hart uitstort,
    vertrouw dat gij gezegend wordt:
    God is een schuilplaats voor ons allen.

(hierna gaan we zitten)

Aansteken 4e paaskaars

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
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DIENST VAN HET WOORD

Met de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing uit Jesaja 11:1-10

Wij zingen lied 466, de verzen 3 en 5

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!
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Schriftlezing uit Romeinen 15:4-13
Wij zingen lied 473, de verzen 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.

Uitleg en verkondiging 

Orgel 
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Wij zingen lied 462, de verzen 1, 2, 3 en 5

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

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   

‘Onze Vader’ (oecumenisch)

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.

Mededelingen 

Inzameling van de gaven voor:

1e  Diaconie
2e  Jong pastoraat
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We zingen staande slotlied 841, de verzen 1, 2 en 4
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2. geloof om veel te geven,
    te geven honderd-in,
    wij zullen leren leven
    van de verwondering:
    dit leven, deze aarde,
    de adem in en uit,
    het is van Gods genade
    en zijn lankmoedigheid.

4. Maar wie zich door de hemel
    laat helpen uit de droom,
    die vindt de boom des levens,
    de messiaanse boom
    en als hij zich laat enten
    hier in dit aardse dal,
    dan rijpt hij in de lente
    tot hij vruchtdragen zal.

Zending 

Zegen

*** 
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Mededelingen

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

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. 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

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.

Zondag 18 december
Vesperdienst Grote Kerk 17.00 uur
Maandag 19 december
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur
Dinsdag 20 december
Kerstviering voor senioren 14.30 uur
Cantorij 20.15 – 22.00 uur
Donderdag 22 december
Holy Shit 19.30 uur
Zaterdag 24 december
Kerstnachtdienst 22.00 uur
Zondag 25 december
Kerstviering 10.00 uur
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Veertigdagenkalender 2022

Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender, 
voor en door gemeenteleden van de Bethelkerk.
Ook in 2023 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 225 woorden.
We laten ons dit maal inspireren door het thema “stenen” 

Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 18 januari 2023 bij 
mij aan te leveren, liefst digitaal via 
keesnieuwstraten@ambachtoost.nl
of via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG 
Vlaardingen

Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een 
Bijbel-lezing: 
op 18 december 2022 nog één keer in de Grote Kerk.

Vanaf 15 januari 
2023 in de 
Bethelkerk. 
Voorafgaand aan de
Vesper bent u vanaf
16.30 uur van harte 
welkom voor een kop koffie of thee.
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