
Orde van dienst 

voor de viering van 

de dienst 

kerstmorgen 2018

Wijkgemeente Ambacht-Oost

In de Bethelkerk

Voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
Organist : Guus Korpershoek
Lector : Marchienus Siegers

Kerstspel:
Gitaar : Rutger van Houwelingen
Zang : Claartje van Bree
Techniek, decor, backstage: 

Jaap Beekman, Henk Peitsman, 

Algehele leiding : Astrid Roozendaal en Willy van Bree
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Voorafgaande aan de dienst 

Samenzang

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.

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

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

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

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.

4.
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

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.
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Wij zingen ‘Komt, verwonder u hier, mensen’      478

***

Liturgische schikking
Licht zal de duisternis verdrijven.

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

De Dienst begint

De kaarsen worden aangestoken

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

Welkom

Kerstgedicht door één van de kinderen

Aansteken van de kerstkaars

Allen gaan staan
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We zingen  ‘Geloof met me mee dan wordt het advent’ 

Kerst: 
Een stralende ster, een woord in de nacht -
Bewaar in je hart dat God aan ons dacht.

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

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

Groet:

Voorganger: De Heer zij met u
gemeente : ook met u zij de heer

Wij groeten elkaar.

We gaan weer zitten

Wij zingen ‘Midden in de winternacht’ 486
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2.
Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal en zij speelden samen
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren! 

3.
Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

4.
Zie reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan.
Laat de bel, bim bam, laat de trom rom bom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Gebed om te beginnen

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.
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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.

Aankondiging Lieke en Kirsten:

Kerstspel 2018 : De bedelaar van Rouen

Als het kerstspel begint zingen de Kinderen: 
‘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.

Scene 1

Scene 2

Lied : Kinderen zingen lied Hartslag

Film

Scene 3

Lied gezongen door: Kristel, Lieke, Mayra, Emma en Maya, Noa en Lauren

1. Hoe leit dat kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn lede-kens beven
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer
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Scene 3 vervolg

Film

Scene 4

Slotlied  : ‘Someday at Christmas’ , Claartje van Bree zang en Rutger van 
Houwelingen gitaar

DE DIENST VAN HET WOORD

We lezen uit het kerstevangelie: Lucas 2 : 1-20

Wij zingen ‘Hoor de engelen zingen de eer’ 481

2.
Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer.
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Overdenking ‘De stal brengt mens bij elkaar’

Wij zingen: ‘Go tell it on the mountain’ 484

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
G.: heer hoor ons
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Stil gebed en ‘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 Diaconie
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Slotlied 'Eer zij God in onze dagen' 487

2.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Zending en zegen
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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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