Orde van dienst
voor
de viering
van
kerstnacht 2016
Wijkgemeente Ambacht-Oost
in de Bethelkerk

Voorganger
: ds. Guus A.V. Fröberg
Organist
: Guus Korpershoek
Piano
: Ria Korpershoek
Dwarsfluit
: Arlene Drenkelford
Cantorij o.l.v.
: Ed Saarloos
Lieke van der Vlis en Rens en Femke Noordam zang en
keyboard.
Lector
: Nelleke Slootweg
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Voorafgaande aan de dienst
Wij zingen 'Nu daagt het in het oosten'
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2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De cantorij zingt ‘Glorious Kingdom’
1. Virgin Mary had a baby-boy.
Virgin Mary had a baby-boy.
Virgin Mary had a baby-boy,
and they say that his name was Jesus.
refrein:
He came down, He came from the Glory,
He came down, He came from the Glorious Kingdom.
He came down, He came from the Glory,
He came down, He came from the Glorious Kingdom.
Oh, yes, believe us. Oh, yes, believe us.
Oh, yes, believe us: He came from the Glorious Kingdom.
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2. Was born in a town called Bethlehem.
Was born in a town called Bethlehem.
Was born in a town called Bethlehem,
and they say that his name was Jesus.
3. Sent to us from our father above.
Sent to us from our father above.
Sent to us from our father above,
and they say that his name was Jesus.
Wij zingen ‘Nu zijt wellekome’
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2 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
`Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyriëleis.
3 Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.
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Wij zingen 'Stille nacht, heilige nacht'

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
3 Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
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DIENST
Liturgische schikking
Dromen van vrede,
de wereld omgekeerd.
Kind ons geboren
Immanuel
Goede God,
wij danken U
dat wij in Jezus
het visioen van een wereld vol vrede herkennen.
Heelheid
te midden van alle gebrokenheid.
In een visioen kondigt een vreugdebode de vrede aan en brengt
goed nieuws. Lucas en Johannes vertellen over Gods komst
onder mensen. Licht breekt door, de ster straalt.
Welkom
Wij gaan staan
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Wij zingen: ‘Waar eens David werd geboren’
Tekst Sytze de Vries;
Melodie: Henry John Gauntlett (‘Once in royal Davids city’)

2.
In de armen van zijn moeder
wordt de liefde zijn tegoed.
Daar leert hij van harte zingen
van de God die wond'ren doet.
Liefde leidt hem totterdood,
tot hij rust vindt in haar schoot.

3.
Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.

4.
Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde aan de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.

Bemoediging:
Voorganger:
gemeente:
Voorganger:
gemeente:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen.
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Groet:
Voorganger: De Heer zij met u!
gemeente:

ook met u zij de Heer!
Wij gaan weer zitten

Gebed
Wij zingen met de cantorij ‘Een lied weerklinkt in deze
nacht’
tekst Sytze de Vries ; melodie Sussex carol

Cantorij couplet 1 en 2 ; allen couplet 3 en 4
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2. Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.
3. Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Nu wijkt de zonde voor zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Stem, mensen, met de engelen in,
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin!
4. Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied.
Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied:
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.
Lezing: Jesaja 9 : 1-6
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
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Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

Wij zingen 'Er is een roos ontloken'

2
Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.
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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.

Wij wisselen de liturgische kleuren
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Gedicht ‘Het Licht is uitgezaaid’ (Sytze de Vries)
Het Licht is uitgezaaid,
dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die
ons wijst waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.
Het Licht is uitgezaaid
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.
Het Licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil
het zich in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht
voor al wie met ons adem halen.

Wij zingen ‘O kom, o kom, Immanuel’
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2
O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

4
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Lezing : Lucas 2 vers 1 - 7
1
2
3
4
5
6
7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven.
Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van
Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde,
om zich te laten inschrijven samen met Maria,
zijn aanstaande vrouw,
die zwanger was.
Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar bevalling aan,
en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek
en legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Lieke van der Vlis zingt ‘ Do you hear what I hear.’
Lezing : Lucas 2 vers 8 -14
8
9
10
11.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden
ze omgeven door het stralende licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen:
vandaag is in de stad van David jullie redder geboren.
Hij is de messias, de Heer.
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12
13
14

Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels
leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Wij zingen met de cantorij ‘Go, tell it on the mountain’ 484
Cantorij 1e refrein en couplet 1, daarna allen
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Lezing: Lucas 2: 15-20
15

16
17
18
19

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel,
zeiden de herders tegen elkaar:
‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien
wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef
en het kind dat in de voederbak lag.
Toen ze het kind zagen,
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders
tegen hen zeiden,
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef
erover nadenken.
13

20

De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen om alles
wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd.

Wij zingen met de cantorij ‘Die eerste kerst’
Tekst Sytze de Vries; Melodie: ‘the first Nowell’

Allen couplet 1,7 en 8; cantorij couplet 2

2. Zij keken op en zagen een ster,
die scheen in het Oosten, fel en ver.
De aarde baad in zijn licht
en zelfs bij dag bleef hij in zicht.
Refrein.
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7. Een kind was alles wat men zag,
dat tussen os en ezel lag,
dat, warm en teder toegedekt,
daar in hun voerbak was gelegd.
Refrein.
8. Bezingen wij nu, één van stem,
dit koningskind van Bethlehem,
dat aard’ en hemel samenbrengt
en mensen nieuwe vrijheid schenkt.
Refrein.

Overdenking ‘Vrede op aarde’
Wij zingen met de cantorij
‘Dat een nieuwe wereld komen zal’
Tekst Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen.

1 Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
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2 Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
3 Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog
af.
Refrein

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
Femke Noordam zingt ‘O holy night’
Kerstnachtcollecte voor Warchild
War Child zet zich in voor een beter leven van
honderdduizenden oorlogskinderen.
Warchild helpt ze met het verwerken van hun
ingrijpende ervaringen, het weer contact durven
maken met andere mensen en het opbouwen van
zelfvertrouwen.
Warchild zorgt ervoor dat ze leren lezen, schrijven,
rekenen of een vak leren. En creëert een veilige omgeving waar ze
weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame
toekomst kunnen opbouwen. Dat doet de organisatie wereldwijd. Van
Colombia tot Afghanistan.

Tijdens de collecte speelt Arlene Drenkelford dwarsfluit
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Slotlied (staande): ‘Ere zij God’
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God, in de hoge,
Ere zij God, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Zending en zegen

Na de dienst is er kerstbrood en Glühwein
Na afloop van de dienst zal er, traditiegetrouw,
ook weer brood & wijn
verkocht worden ten bate van Solidaridad.
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Mededelingen
Website Wijkgemeente Ambacht Oost: www.ambachtoost.nl
Twitter @BethelkerkVld en Facebook Bethelkerk
Wijkkas (koffie, drukwerk):

IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas:

IBAN bank nr. NL18 INGB 0005344105

Activiteitenoverzicht
Berichtjes kunt u sturen naar ds. G.A.V. Fröberg
redactie@ambachtoost.nl

Zondag 25 december Kerstmorgen
Zingen kerstliederen
09.45 uur
Kerstmorgendienst
10.00 uur
Zaterdag 31 december Oudejaarsavond
Avondgebed met Taizéliederen
19.30 uur
Zondag 1 januari Nieuwjaarsmorgen
Koffie en nieuwjaar wensen
10.00 uur
Ochtendgebed
10.30 uur.
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Vooraankondiging BMZ en BVZ.
De Bethel mannen en vrouwen gaan weer zingen. Opgave via
onderstaande mail adressen. Geef de data ook door aan anderen die
onderweg niet volgen.

BMZ 2017 BVZ

Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn
Bethel Mannen Zingen zaterdag 14 januari 13.30
opgave: jbeekman256@gmail.com
Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 4 februari 13.30
opgave: bethelvrouwenzingen@hotmail.com
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