
Orde van dienst 

voor de viering van

 zondag 4 december 2022

Bethelkerk Vlaardingen

2e Advent

  

    

            

    Magnificat: De uitdaging van Advent

voorganger : Edwin de Jong
orgel  : Piet George Klootwijk

     lector  : Cobie van der Vlies

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 Psalm 84: 1
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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 439: 1 en 4

3



4. O Jezus, maak mij arme
    in deze heilige tijd
    uit goedheid en erbarmen
    zelf voor uw komst bereid.
    Laat dit bestaan uw stal,
    dit hart uw kribbe wezen,
    opdat nu en na dezen
    ik U lofzingen zal.  

(hierna gaan we zitten)

De tweede adventskaars wordt aangestoken
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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 lied 435: 1 en 2
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2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,
    zachtmoedigheid zijn metgezel.
    Hij draagt een kroon van heiligheid,
    een scepter van barmhartigheid.
    Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
    juich, nu die Heiland ons verschijnt;
    door Hem geschiedt Gods raad,
    zijn heerschappij bestaat!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 11:1-10

Wij zingen lied 313: 1 en 5
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5. O Gij die wilt ontmoeten
    wie vragen naar uw wil,
    zie hoe wij aan uw voeten
    zitten en luisteren stil.
    Geef dat tot U, o Heer,
    ‘t woord van uw welbehagen
    niet ledig wederkeer'',
    maar dat het vrucht mag dragen,
    uw grote naam ter eer.

Schriftlezing : Lucas 1:46-55
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Wij zingen lied 157a: 1,2 en 3

2. Van nu aan, om wat Hij,
    de sterke,deed aan mij,
    zullen mij zalig prijzen
    alle geslachten saam
    want heilig is zijn naam,
    Hij zal zijn trouw bewijzen.

3. Zijn arm verstoot met kracht
    de groten uit hun macht,
    de vorsten van hun tronen;
    maar Hij maakt kleinen groot
    en zal met overvloed
    de hongerigen lonen.
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Uitleg en verkondiging : De uitdaging van Advent

Orgel 

Wij zingen lied 1005: 1,2 en 5

refrein
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2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
    zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
    Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
    zo wordt uw stem gehoord.
refrein:
    Christus, ons licht
    schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht,
    schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
    voor zoveel leed, zoveel gemis.
    Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
    totdat uw rijk hier is.
refrein:
    Christus, ons licht
    schijn door ons heen, schijn door het duister.
    Christus, ons licht,
    schijn ook vandaag, hier in uw huis.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Israël
Jamila en Muhammad Abu Sabha
en hun zes kinderen zijn een van
de vele families die groot risico 

lopen om hun huis te worden uitgezet. Op 4 mei 2022 besloot de
Hoge Raad van Israël om hun dorp in het gebied Masafer Yatta 
en nog acht andere dorpen op de door Israël bezette Westelijke 
Jordaanoever binnenkort te slopen.
Vele Palestijnen wonen al generaties lang in de dorpen. Het 
vernietigen van hun huizen, scholen en bronnen van inkomsten 
op de Westelijke Jordaanoever is een oorlogsmisdrijf.
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Algerije
De Algerijnse activist en klokkenluider Mohamed Benhlima is op 
4 september 2022 veroordeeld tot 12 jaar cel voor onder meer 
het verspreiden van nepnieuws. De ex-militair bracht corruptie 
binnen het leger naar buiten. Ook deed hij mee aan een 
vreedzaam anti-regeringsprotest. Hij kreeg eerder al de 
doodstraf vanwege spionage.
Momenteel zit Benhlima in isolatie. Hij wordt slecht behandeld. 
Elke dag mag hij maar 10 minuten uit zijn cel. Maaltijden, 
kleding en familiebezoeken worden hem deels of zelfs helemaal 
ontzegd. Kom in actie voor hem!

 Gelukkig ook weer positief nieuws

Saudi-Arabië laat vals beschuldigde gevangene vrij
In Saudi-Arabië is de 83-jarige Mohammad al-Khudari vrijgela-
ten. Hij zat 3 jaar gevangen nadat hij na verzonnen aanklachten 
was veroordeeld tot 15 jaar cel. Die straf werd vanwege zijn 
hoge leeftijd later tot 6 jaar gevangenisstraf teruggebracht. 

Turkije
Amnesty International is blij met het besluit van het hoogste hof 
van beroep van Turkije om de ongegronde veroordelingen van de
erevoorzitter van Amnesty Turkije en drie andere 
mensenrechtenverdedigers ongedaan te maken. Wel benadrukt 
Amnesty dat de vervolgingen een politiek gemotiveerd karakter 
hebben.

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

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

stil gebed   
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‘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  Kerk in Actie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen 

We zingen staande slotlied 425
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Zending 

Zegen

*** 

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
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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 5 december
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur
Dinsdag 6 december
Cantorij 20.15 – 22.00 uur
Donderdag 8 december
Troostkantine 15.00 – 17.00 uur
Vrijdag 9 december
Kerstmarkt 16.30 – 20.00 uur
Zaterdag 10 december
Oud Papier Verploegh Chassé 9.00 – 12.00 uur
Zondag 11 december
Dienst  10.00 uur

Creëren van banen voor jongeren in 
Libanon, Jordanië en Irak

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun 
land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. 

Door de zware economische crisis is het moeilijk 
om een nieuw bestaan op te bouwen. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen 
en arme lokale families met een opleiding in 
sectoren waar veel vraag is naar personeel, 
of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen 
weerbaarder. 

Van harte bij u aanbevolen. 
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