
Orde van dienst 

voor 

de viering 

van 

kerstnacht 2018

Wijkgemeente Ambacht-Oost

in de Bethelkerk

Voorganger  : ds. Guus A.V. Fröberg
Organist   : Guus Korpershoek
Cantorij o.l.v. : Ed Saarloos
De gitaarzolder o.l.v. : Karin van Ee
Lector : Nelleke Slootweg

Voorafgaande aan de dienst 

Wij zingen 'Nu daagt het in het oosten' 444

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.
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Wij zingen ‘Nu zijt wellekome’ 476

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.

Wij zingen ‘Komt allen tezamen’ 477
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2.
De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3.
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Wij zingen ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ 482
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DIENST

Liturgische schikking

Licht zal de duisternis verdrijven.

Een ster wijst de weg
naar licht op aarde.
Geopenbaard in een kind:
een nieuw begin.

Welkom

Wij gaan staan

Wij zingen met de cantorij ‘Kom tot ons, o langverwachte’
tekst Sytze de Vries naar Charles Wesley, 
melodie John Stainer CROSS OF JESUS

Allen couplet 1,4 en 5 ; cantorij couplet 2 en 3 

2.
Die als Israëls vertroosting
 hoop aan alle mensen biedt,
 die als wereldwijd verlangen
 ieder hart vult met een lied,

3.
die als een geboren koning,
 in een kind aan ons verscheen,
 zoek in elk van ons uw woning,
 richt ons op uw Rijk alleen.

4.
Ga ons voor in al uw glorie,
Zon van de gerechtigheid,
die ons bijlicht en met liefde
nader tot de Vader leidt.

5.
Laat uw Geest voor altijd waaien,
tot hij ieders hart bewoont.
Uw genade zal genoeg zijn
voor wie knielen voor uw troon.

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid
gemeente: 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 'Stille nacht, heilige nacht' 483

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!

Lezing: Jesaja 11 : 1-4

1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

2 De  geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

3 Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

5



Wij zingen 'Er is een roos ontloken' 473

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.

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

Gedicht ‘Soms breekt uw licht’   (Huub Oosterhuis)

Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.

Gedenk de mens 
die wordt genoemd uw kind, 
uw koninkrijk, uw licht. 

Geen duisternis 
heeft ooit hem overmeesterd.

Gedenk ons die als hij 
geboren zijn, eens en voorgoed, 
die uit zijn mond 
uw naam hebben gehoord

die moeten leven 
in de schaduw van de dood
hem achterna.

Gitaarzolder ‘Stille nacht’
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Lezing : Lucas 2 vers 1 - 7

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af 
dat alle inwoners van het  rijk zich moesten laten inschrijven.

2  Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
3  Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 

ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
4  Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 

naar de stad van David die Betlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde,

5  om zich te laten inschrijven samen met Maria, 
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

6  Terwijl ze daar waren, 
brak de dag van haar bevalling aan,

7  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.

Wij zingen met de cantorij
‘Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God’
tekst Sytze de Vries vrij naar Timothy Dudley-Smith,
melodie Walter  Greatorex  WOODLANDS

Cantorij 1 en 2 ; allen couplet 3-5

 2.
Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam!
Want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht.
Mijn lied zet anderen tot zingen aan:
Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht!

3.
Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,
maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid.
      

4.
Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!
De pracht en praal zal Hij in stukken slaan.
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood.
Wie rijk was blijft met lege handen staan.
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5.
Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar!
Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:
aan ons wordt zijn ontferming openbaar.
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag.

Lezing : Lucas 2 vers 8 -14

8  Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, 
ze hielden de wacht bij hun kudde.

9  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.

10. De engel zei tegen hen: 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, 
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:

11. vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. 
Hij is de messias, de Heer.

12 Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden 

 dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
13  En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels 

leger dat God prees met de woorden: 
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel 
       en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Wij zingen met de cantorij 
‘Waar herders waakten bij hun vee’
Vertaling Sytze de Vries naar Nahum Tate; 
melodie WINCHESTER OLD

Cantorij 1 en 5 ; allen 2-4 en 6

2.
‘Vrees niet!’ zei hij – want diepe angst 
benam hun alle zicht –
‘aan u, aan iedereen breng ik
dit vreugdevol bericht:

3.
De Davidsstad is weer de plaats
waar heil ter wereld kwam,
een Davidszoon, als nieuwe loot
aan de gevelde stam.

8



4.
En dit zal u een teken zijn:
zie, alles wat u vindt
zijn doeken en een krib als wieg.
Daarin een Koningskind!’

5.
Dit woord kreeg vleugels, groeide tot
een hemel vol van licht,
gevuld met een welluidend lied,
door engelen gedicht:

6.
De hoge God alleen zij eer
en ieders lof gewijd!
De mens die van zijn liefde leeft
vindt vrede aardewijd.

Lezing: Lucas 2: 15-20 

15  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.’

16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef 
en het kind dat in de voederbak lag.

17 Toen ze het kind zagen,
 vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.

18  Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,
19  maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
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.

De cantorij zingt: ‘O little town of Bethlehem’

1.
O little town of Bethlehem
How still we see thee lie
Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by
Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light
The hopes and fears of all the years
Are met in thee tonight

2.
For Christ is born of Mary
And gathered all above
While mortals sleep, the angels keep
Their watch of wondering love
O morning stars together
Proclaim the holy birth
And praises sing to God the King
And Peace to men on earth

4.
O holy Child of Bethlehem
Descend to us, we pray
Cast out our sin and enter in
Be born to us today
We hear the Christmas angels
The great glad tidings tell
O come to us, abide with us
Our Lord Emmanuel

Overdenking ‘Een koningskind geboren’

De gitaarzolder ‘Midden in de winternacht’
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Wij zingen: ‘Waar eens David werd geboren’
Tekst Sytze de Vries; melodie ‘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.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden

Gitaarzolder ‘What child is this’

Toelichting op kerstnachtcollecte
De opbrengst van de collecte vanavond zal bestemd zijn voor stichting “Food For All”
(FFA), de Vlaardingse Stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in 
Ethiopië. Als FFA zijn wij hier erg blij mee.
Bij velen is onze stichting, die juist deze maand precies 15 jaar geleden bij notariële 
akte werd opgericht, welbekend. In Addis Ababa helpen wij alleenstaande moeders bij
het opbouwen van een menswaardig bestaan en op het platteland hebben wij een 
project dat kwetsbare kinderen en hulpbehoevende ouderen helpt. Ook ondersteunen 
wij financieel een tienerhuis in Addis Ababa, waar kinderen worden opgevangen die op
straat leefden. Stuk voor stuk prachtige projecten! Om het werk te kunnen uitvoeren 
werken wij samen met Ethiopische stichtingen/NGO’s. Dat is trouwens verplicht als je 
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als buitenlandse stichting projecten wilt uitvoeren in Ethiopië. 
Dit mooie werk zouden we nooit kunnen doen zonder de financiële hulp van 
donateurs, kerken, fondsen etc.  
Tenslotte nog een tip: neem een kijkje op onze website www.food-for-all.nl om meer 
over FFA te weten te komen. De moeite waard! 
Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757

Tijdens de collecte zingt de cantorij 
‘God rest you merry gentelemen’
God rest ye merry, gentlemen
let nothing you dismay,
for Jesus Christ, our Saviour
Was born upon this day
to save us all from Satan's power
when we were gone astray
O tidings of comfort and joy,
comfort and joy.
O tidings of comfort and joy.

From God our Heavenly Father,
a blessed Angel came;
and unto certain Shepherds
brought tidings of the same:
how that in Bethlehem was born
the Son of God by Name.
O tidings of comfort and joy,
comfort and joy.
O tidings of comfort and joy.

Now to the Lord sing praises,
all you within this place;
and with true love and brotherhood
each other now embrace.
This holy tide of Christmas
All other doth deface.
O tidings of comfort and joy,
comfort and joy.
O tidings of comfort and joy.

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.
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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.

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:  IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

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. G.A.V. Fröberg redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 30 december
Dienst 10.00 uur
Maandag 31 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Oudjaaravonddienst 19.30 uur
Zaterdag 5 januari
Oud  papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur
Zondag 6 januari
Koffiedrinken en nieuwjaarwensen 10.00 uur
Dienst 10.30 uur

Zondag 6 januari 
Traditiegetrouw beginnen we om 10.00 uur met koffiedrinken en hebben we de gele-
genheid elkaar alle goeds te wensen. De dienst zelf begint om 10.30 uur.

BMZ- BVZ
De Bethel vrouwen en mannen gaan weer zingen in 2019. 
De BMZ wordt gehouden op zaterdagmiddag 19 januari en de BVZ op zaterdag 2 fe-
bruari. De muzikale leiding is beide keren in handen van Monique van den Hoogen uit 
Oudewater. Van zingen en bewegen heeft ze haar beroep gemaakt en ze leidt zeer 
grote projecten. Lees het na op www.zangzaak.nl. Dat belooft heel wat. 

Opgave mannen bmz.bethel@gmail.com.
Opgave vrouwen Bethelvrouwenzingen@hotmail.com. 
Nadere informatie volgt.
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