
Orde van dienst 
voor de viering van 

zondag 3 januari 2021
in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Guus Korpershoek
zanger : Cobie van der Vlies en Greet van der Vlies
lector : Nelleke Slootweg

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

De kaarsen worden aangestoken

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 
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Zang ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’  (psalm) 72 

Wij gaan staan

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

We gaan zitten

Zang ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’  (psalm) 72 

6.
Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.
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Gebed om ontferming
eindigend met de door allen gezongen woorden:

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

Glorialied  ‘Uit uw verborgenheid’ 500

2.
Uit uw verborgenheid 
hebt Gij ons aangesproken, 
de weerstand van de nacht 
met heilig vuur gebroken. 
Gij brandt uw eigen naam 
voorgoed in onze dagen 
en schrijft in ons bestaan 
uw woord van welbehagen.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

voor de kinderen

Schriftlezing: Matteüs 2 : 1-12
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Orgelspel 

Gedicht ‘De reis van de Koningen’ 
Gedicht van T.S. Eliot in de vertaling van Martinus Nijhoff

Het was een koude tocht, 
en de slechtste tijd van het jaar
voor een reis, voor zulk een verre reis.
De wegen modderig, het weer guur, 
De winter op zijn strengst.
De kamelen die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden,

werden onhandelbaar 
en legden zich neer in de smeltende sneeuw.
Menigmaal dachten we met spijt terug
aan onze zomerpaleizen op bloeiende berghellingen, 
aan meisjes, in zijde gehuld, die gekoelde wijnen ronddienden.
Onze kameeldrijvers vloekten, kankerden, 
weigerden dienst, riepen om brandewijn en vrouwen.
Onze kampvuren wilden niet branden, onderdak was moeilijk te vinden,
de steden waren vijandig, de dorpen stug,
de gehuchten smerig en verschrikkelijk duur:
het was een ellendige tocht.
Tenslotte reisden we de hele nacht door,
sliepen zo nu en dan langs de wegkant
en hoorden gedurig in onze oren zingende stemmen, zeggend: 
jullie onderneming is waanzin.

Eindelijk, toen het licht werd, daalden we neer in een luw dal,
vochtig, onder de sneeuwlijn, geurend naar groeizaamheid;
een beek snelde voort,
een watermolen karnde het duister,
er waren drie bomen onder een bewolkte hemel,
en een oud wit paard galoppeerde door een weiland.
Wij kwamen bij een herberg met wijngaardranken boven de stoep.
Zes handwerkslieden dobbelden bij de open deur om zilverlingen
en zes voetknechten schopten lege wijnzakken over de vloer.
Maar niemand kon ons inlichtingen verschaffen, 
en zo gingen we verder,
en bereikten des avonds, geen uur te vroeg,
de plaats van bestemming.
Het was (dat mag ik wel zeggen) de moeite waard.

Dit alles is lang geleden, ik heb het onthouden
en ik zou het over willen doen, maar ik stel,
dit vooropgesteld, 
één vraag: was het doel dat ons dreef 
geboorte of dood? Wij waren getuige van een geboorte, zeker, 
daar is geen twijfel aan. Maar als ik vroeger geboorte of dood zag,
dacht ik dat ze tegenstellingen waren. Deze geboorte echter
was een onverbiddelijk einde voor ons, een dood, onze dood.
Wij keerden terug naar ons land, onze koninkrijken,
maar voelden ons niet meer thuis in de oude orde
tussen vreemde mensen die hun goden omklemmen.
Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf.
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Orgelspel 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Nooit meer dezelfden’

Zang ‘Hoe helder staat de morgenster’ 518

6.
Laat al het vrolijke geluid
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons
samen
spelen, zingen,
dansen, springen
voor den Here,
die de Koning is der ere.
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DIENST VAN DE GEBEDEN

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

Slotlied (om thuis mee te zingen)
‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ 837
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3. (gelezen)
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4.
Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, Herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen

Zending en zegen
Allen : AMEN

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor:
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: NL18 INGB 0005 34 41 05

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. 

Boekenmarkt: 
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u. 
"De Windwijzer", Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer? 
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 4 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Dinsdag 5 januari
Cantorij 20.15 uur

Donderdag 7 januari
Vergadering avondgebeden 20.00 uur
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Zaterdag 9 januari
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 -12.00 uur
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 -12.00 uur

Zondag 10 januari
Dienst 10.00 uur 
Taizégebed 19.00 uur

Oud Papier
De oud papier-inzameling op de 1e zaterdag van januari 2021 aan de Goudenregen-
straat, wordt verplaatst van 2 januari naar 9 januari, omdat op vrijdag 1 januari 
(Nieuwjaarsdag), door Irado géén container wordt geplaatst!!

Houdt hier a.u.b. rekening mee.

Namens de medewerkers van O.P.A.

Kees Brouwer

Taizéviering
10 januari
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26

De Taizéviering is i.v.m. de coronamaatregelen anders dan anders.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, Niec Saarloos en 
Wiesje Verbove zingen de liederen van Taizé.
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 ‘Als alles duister is’.

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. 

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur en mee te vieren via Kerkomroep en YouTube (Bethelkerk 
Vlaardingen)

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