
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 27 november 2022

Bethelkerk Vlaardingen

             

voorganger : Annabell de Jong
orgel  : Piet George Klootwijk

     lector  : Marianne Beekman

1



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

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 
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Wij zingen staande lied 122 :1,2
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2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
    Hier gingen ons de voeten voor
    der pelgrims, die de Heer verkoor,
    hier, waar uw heilige muren staan!
    Jeruzalem, dat ik bemin,
    wij treden uwe poorten in
    naar ‘s Heren woord, om zijn naams ere!
    Zo is het Israël gezegd:
    hier zijn de zetels van het recht,
    de troon, waar David zal regeren!

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 122 :3

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
    dat die u mint bevredigd zij,
    dat vrede in uw wallen zij,
    gezegend zij uw muur en poort!
    Jeruzalem, dat ik bemin,
    wij treden uwe poorten in
    om u met vrede te ontmoeten!
    Om al mijn broeders binnen u,
    om ‘s Heren tempel wil ik u,
    o stad van God, met vrede groeten.

(hierna gaan we zitten)

De eerste 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 305

2. Alle eer en alle glorie
    geldt de Zoon, de erfgenaam!
    Als genade die ons toekomt
    is Hij onze nieuwe naam.
    Licht uit licht, vergezicht,
    steek ons met uw stralen aan!
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3. Alle eer en alle glorie
    geldt de Geest, die leven doet,
    die de eenheid in ons ademt,
    vlam die ons vertrouwen voedt!
    Levenszon, liefdesbron,
    maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed 

Met de kinderen 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Jesaja 2: 1-5

Wij zingen lied 1016 
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Refrein:

2. Wij gaan waar onze voeten gaan, 
    God zet ons op het spoor
    naar vrede en gerechtigheid, 
    zijn voetstap gaat ons voor. 
refrein:
    Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
    Sjaloom, Jeruzalem.

3. Uit Sion zal de wet uitgaan
    en uit Jeruzalem
    het woord dat ons de vrede leert, 
    sjaloom in naam van Hem. 
refrein:
    Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
    Sjaloom, Jeruzalem.

4. Wij gaan waar onze voeten gaan
    de weg van onze Heer,
    een ploegschaar maak je van je zwaard, 
    een snoeimes van je speer.
refrein:
    Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
    Sjaloom, Jeruzalem.

 
Schriftlezing : Romeinen 13: 8-14
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Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen lied 1010
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2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
    de aarde wacht zo lang,
    er wordt zo veel geleden,
    de mensen zijn zo bang,
    de toekomst is zo duister
    en ons geloof zo klein;
    o Jezus Christus, luister
    en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
    Gij die de vrede zijt,
    die voor ons hebt geleden,
    gestreden onze strijd,
    opdat wij zouden leven
    bevrijd van angst en pijn,
    de mensen blijdschap geven
    en vredestichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
    bekeer ons felle hart.
    Deel ons uw liefde mede,
    die onze boosheid tart,
    die onze mond leert spreken
    en onze handen leidt.
    Maak ons een levend teken:
    uw vrede wint de strijd!

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw naam
g.: Heer, hoor ons!
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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  Kerk in Aktie
2e  Protestantse gemeente in Vlaardingen

We zingen staande slotlied 415
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2. Stort, op onze bede,
    in ons hart uw vrede,
    en vervul ons met de kracht
    van uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen!
    Dat wij niet beschamen
    Jezus Christus onze Heer,
    amen, God, uw naam ter eer!

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

Boekenmarkt:
Iedere zaterdag en iedere maandag geopend 
van 9:30 tot 12:00 uur. "De Windwijzer" Schiedamseweg.
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Activiteitenoverzicht
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 28 november
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur
Dinsdag 29 november
Cantorij 20.15 – 22.00 uur
Donderdag 1 december
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Zaterdag 3 december
Oud Papier Goudenregenstraat 9.00 – 12.00 uur
Inleveren voedselbank 11.30 – 12.00 uur
Zondag 4 december
Dienst  10.00 uur

Onderwijs voor werkende kinderen in
Colombia

Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld 
en criminaliteit, zoals drugshandel. In onze grote steden hebben we 
ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht nodig hebben, 
maar in Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er alleen 
voor, omdat hun ouders te hard moeten werken om de eindjes aan el-
kaar te knopen. 

In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kin-
deren een veilige haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na 
schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis sorteren. Het cen-
trum biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin, prachti-
ge producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding.

Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen gaan 
staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat 
maakt dat deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zo-
iets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag voor dit werk. 
We bevelen deze collecte via Kerk in Actie van harte bij u aan.
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