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Orde van dienst  

voor  

de viering  

van  

kerstnacht 2019 

Wijkgemeente Ambacht-Oost 

in de Bethelkerk 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Voorganger          :  ds. Guus A.V. Fröberg 

 Organist           :  Guus Korpershoek 

 Cantorij o.l.v.       : Niec Saarloos 

 Muzikale medewerking van  Emie Adriaanse en Ilse Ham, 

zang.  

 Ze worden op piano begeleid door Richard Breevaart.  

 (oud-)leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum. 
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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. 
 
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. 
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Wij zingen ‘Komt allen tezamen’  477 

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. 
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Wij zingen ‘Waar een 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. 
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Wij zingen met de cantorij  ‘Een diepe nacht’ 

tekst Sytze de Vries, melodie Engelse traditional 

Cantorij  couplet 1 en ; Allen 2couplet 2 en 4 
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2. Nu ster voor ster de morgen groeit,  

 de dag geboren wordt, 

 breekt heel de nacht in zingen uit:  

 Gods glorie wordt gehoord! 
 Hier zingen eng’len hemels  

 de aarde vrede toe. 

 Nog slaapt zij aan het heil voorbij  

 waarvan zij weten moet. 

 

3. Het zwijgen van de lange nacht  

 bewaart een stil geheim: 
 hoe God, de mensen toegedaan,  

 als één van hen wil zijn. 

 Zo ongehoord verschenen,  

 zo klein en zonder macht, 

 komt Gods genade aan het licht.  

 Een Kind betrekt de wacht. 
 

4. Gezegend Kind van Bethlehem  

 dat onze harten wint, 

 wij bidden dat Gij ook bij ons  

 een onderkomen vindt. 

 De eng’en zingen glorie,   
 de morgen wordt begroet. 

 Het is de echo van hun lied   

 die ons ontwaken doet. 

DIENST 

 

Liturgische schikking  ‘Geef licht! 

Door de geboorte van Jezus zien we het lichter worden in de 

wereld. De ster wijst de weg. Dit hoopvolle licht kan en mag 

doorgegeven worden, door de anderen te zien, naar de anderen 

te luisteren.  Door elkaar in het licht te zetten! 
 

Er staat een grote ster,  witte feestelijke bloemen en er branden 

vele kaarsen.’ 

 

Welkom 
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Wij gaan staan 

 

Wij zingen met de cantorij ‘Drie schepen kwamen 

aangezeild’ 
 

tekst Sytze de Vries; melodie traditionele carol 

Cantorij: Couplet 1, 2, 3, 4 ; allen couplet ,5, 6, 7, 8 en 9 

 
 

2. En welke lading brachten zij, 

de dag van Kerst, de dag van Kerst. 

En welke lading brachten zij, 
de dag van Kerst in de morgen. 

 

3. Een moeder met het Christuskind, 

 de dag van Kerst, de dag van Kerst. 

 Een moeder met het Christuskind, 

 de dag van Kerst in de morgen. 
 

4. Waar voeren deze schepen heen, 

 de dag van Kerst, de dag van Kerst. 

 Waar voeren deze schepen heen, 

 de dag van Kerst in de morgen. 
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5. Zij gingen richting Bethlehem, 

 de dag van Kerst, de dag van Kerst. 

 Zij gingen richting Bethlehem, 

 de dag van Kerst in de morgen. 
 

6. Laat klokken luiden overal, 

 de dag van Kerst, de dag van Kerst. 

 Laat klokken luiden overal, 

 de dag van Kerst in de morgen. 

 

7. En zingen zal het hemelkoor, 
 de dag van Kerst, de dag van Kerst. 

 En zingen zal het hemelkoor, 

 de dag van Kerst in de morgen. 

 

8. En al wat ademt stemt mee in, 

 de dag van Kerst, de dag van Kerst. 
 En al wat ademt stemt mee in, 

 de dag van Kerst in de morgen. 

 

9. Hoe groot zal onze vreugde zijn, 

 de dag van Kerst, de dag van Kerst. 

 Hoe groot zal onze vreugde zijn, 
 de dag van Kerst in de morgen. 

 

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 gaan weer zitten 

Gebed 



9 

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! 
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Lezing: Micha 5 : 1-4a 

1 Uit jou, Betlehem in Efrata, 

 te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,  

 uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. 

 Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,  

 in de dagen van weleer. 

2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 
 worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 

 Daarna zullen wie er nog over zijn 

 terugkeren naar de andere Israëlieten. 

3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 

 bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 

 met de majesteit van diens verheven naam. 
 Zij zullen veilig wonen, 

 want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 

4 en hij brengt vrede. 
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Wij zingen ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’  482
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3. Godlof, een kind is ons geboren,  

een held zal onze koning zijn,  

die raadsman, God-met-ons zal heten-  

die zoon zal onze vader zijn!  
Vorst die met vrede ons wil kronen  

van nu af tot in eeuwigheid,  

de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

 

Wij wisselen de liturgische kleuren 

 

Gedicht ‘Een stem breekt door in de nacht’  (Sytze de Vries) 

Een stem breekt door in diepe nacht 

en meldt wie op de morgen wacht: 

hij die ons voortaan leiden zal 

ligt in een stal! 
 

Het was de droom van de profeet 

dat God voor altijd koning heet. 

Zoek dan de echo van zijn stem 

in Bethlehem! 

 
Vrede op aarde is niet ver!  

De weg daarheen wijst ons een ster 

en zij heeft in de diepste nacht 

haar grootste kracht! 

 

‘O holy night’ (Emie Adriaanse , begeleiding Richard Brevaart)  

 

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. 
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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 ‘Blijde boodschap’ 

tekst Margryt Poortstra ; muziek Est’s psalter 1592 

Cantorij couplet 1 en 2 en 5 ; allen couplet 3,4 en 6 

 
 
2. Niets wijst op anders dan gewoon; 

ze doen getrouw hun plicht. 

Dan, plotseling, straalt wonderschoon 

een helder, hemels licht. 

 



14 

3. Een stem als van een engel stelt 

de herders gauw gerust. 

Ze worden, als hij meer vertelt, 

zich van iets groots bewust. 
 

4. Niet ver van hier, in Davids stad, 

ligt, pasgeboren, klein, 

de redder waar het volk om bad. 

Hij zal hun koning zijn. 

 

5. De hemel breekt op aarde door, 
het leven krijgt weer zin. 

Een duizendstemmig eng’lenkoor 

zingt van een nieuw begin 

 

6. Geloofd zij God, die blijvend houdt 

van wie op aarde leeft 
het liefste aan ons toevertrouwt 

en zicht op vrede geeft. 

 

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.’ 
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De cantorij zingt: ‘Een nieuwe morgen’  

(Herders in 't veld van Efrata) 

 

Herders in 't veld van Efrata 
hoorden naar het Gloria, 

Blij klinkt door de nacht: 

"Uw Koning wacht in een stal". 

 

Ga dan op weg naar Bethlehem, 

luister naar die blijde stem: 

"Kom, o mensen, kom, 
en kijk niet om, kijk niet om". 

 

Zoek vrede bij dit Kind. 

Gezegend wie Hem vindt, 

voor wie er in Zijn Naam gelooft 

komt er een nieuwe morgen! 
 

Ga mee, op weg naar Bethlehem, 

Luister naar die eng'lenstem: 

"Kom, o mensen, kom, 

en kijk niet om, kijk niet om. 

 
Zoek vrede bij dit Kind. 

Gezegend wie Hem vindt, 

voor wie er in Zijn Naam gelooft 

komt er een nieuwe morgen! 

 

Zoek vrede bij dit Kind. 

Gezegend wie Hem vindt, 
voor wie er in Zijn Naam gelooft 

komt er een nieuwe morgen! 

Komt er een nieuwe morgen! 
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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. 
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Wij zingen met de cantorij ‘Go tell it on the mountain’  484 

Cantorij couplet 1; allen refrein, Allen couplet 2 en 3 plus refrein 
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Overdenking  ‘Is het waar gebeurd?  

       Waar is het gebeurd?' 

 
‘Mary did you know’( Ilse Ham, begeleiding Richard) 

 

Wij zingen: ‘Die eerste kerst’ 

Tekst Sytze de Vries, melodie traditionele Engelse melodie 

 

Cantorij couplet 1 plus refrein , daarna refrein allen 

Cantorij couplet 4, 6; allen couplet 2,3, 5,7 en 8 

 
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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3. En bij het licht van deze ster 
 verschenen wijzen van zo ver, 

 om naar een vorst op zoek te gaan. 

 Zij volgden de ster in zijn lichtende baan. 

Refrein. 

 

4 De ster bleef langs de hemel gaan, 
maar kwam bij Bethlehem tot staan, 

verlichtte, helder als de dag 

de plaats waar de kleine Jezus lag. 

Refrein. 

 

5 Zo wisten zij met zekerheid: 

het licht heeft ons hier heen geleid. 
Ze gingen binnen, welgezind, 

maar vonden slechts dit kleine kind. 

Refrein. 

 

6. De wijzen kwamen alle drie 

 en vielen dankbaar op de knie 
 met hun geschenken menigvoud. 

 Zij gaven wierook, mirre en goud. 

Refrein. 

 

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. 
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankgebed en voorbeden 

 

‘Do you hear what I hear’  

(Ernie Adriaanse en Ilse Ham, begeleiding Richard Brevaart) 

 

Toelichting op kerstnachtcollecte 

De Oranje Kastanje 

 

De Oranje Kastanje is een kleine stichting die zich bezighoudt 

met ‘meer kansen voor kinderen’ in het dorp Zaliztsi in het 

westen van Oekraïne. Het thema ‘meer kansen voor kinderen’ 

heeft vorm gekregen in drie pijlers, spelen, werken en leren.  
Door deze drie thema’s voor kinderen vorm te geven is de 

kans dat kinderen opgroeien tot ‘volwassenen met kansen’ 

groot. 

Spelen heeft vorm gekregen door samen met de inwoners van 

het dorp een speeltuin te maken die druk bezocht wordt door 

kinderen van alle leeftijden. Onderhoud van de speeltuin wordt 

jaarlijks gepleegd door Nederlandse scholieren van Wolfert van 
Borselen. 

Werken heeft intussen vorm gekregen door de projectleider 

aldaar die jonge mensen die kansarm zijn een baan aan te 

bieden in zijn eigen bedrijf. 

Leren, het thema van 2019 en 2020, krijgt vorm door het 

bekostigen van leermiddelen voor kinderen van ouders die het 
zelf niet kunnen betalen en door het bekostigen van extra 

lessen voor kinderen uit arme en sociaal zwakke gezinnen.  

 

Voor beide thema’s is geld nodig, dat één op één terecht komt 

op de plek waar het terecht moet komen. 
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Tijdens de collecte zingt de cantorij  ‘Calypso carol’ 
 

1. See him alying on a bed of straw; 

draughty stable with an open door, 

Mary cradling the babe she bore; 

The prince of glory is his name. 

Refrein: 

Oh, now carry me to Bethlehem 

to see the Lord appear to men; 

Just as poor as was the stable then, 
The prince of glory when he came. 

 

2. Star of silver sweep across the skies, 

show where Jesus in the manger lies. 

Shepherds swiftly from your stupor rise 

to see the Saviour of the world. 

Refrein 

3. Mine are riches from thy poverty, 

From thine innocence, eternity; 

Mine, forgiveness by thy death for me, 

Child of sorrow for my joy. 

Refrein 

4. Angels, sing agan the song you sang, 

bring God's glory to the heart of man; 

Sing the Bethl'hem's little baby can 

be salvation to the soul. 

Refrein 
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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 

Zingen kerstliederen      09:45 uur 

Dienst            10:00 uur 

 met medewerking van de kinderen die het kerstspel “Operatie 

 kerstpost” opvoeren” o.l.v. Astrid Roozendaal-Koevoet en Willy 
 van Bree-Kreeft. 

Zondag 29 december 

Dienst            10.00 uur 

Dinsdag 31 december 

Klussen rond en in de kerk    09.00 - 12:00 uur 

Oudjaaravonddienst       19.30 uur 

Zaterdag 4 januari 
Oud  papier Goudenregenstraat  09.00 - 12.00 uur 

Zondag 5 januari 

Koffiedrinken en nieuwjaarwensen 10.00 uur 

Dienst            10.30 uur 

 

Zondag 5 januari  
Traditiegetrouw beginnen we om 10.00 uur met koffiedrinken 

en hebben we de gelegenheid elkaar alle goeds te wensen. De 

dienst zelf begint om 10.30 uur. 

 

 

http://www.ambachtoost.nl/
mailto:redactie@pkv-ambacht.nl

