
Orde van dienst 

voor de viering van 

de dienst 

kerstmorgen 2019

Wijkgemeente Ambacht-Oost

In de Bethelkerk

Voorgangers : ds. Guus A.V. Fröberg
pastor Annabell de Jong

Organist : Guus Korpershoek
Lector : Nelleke Slootweg
Koster : Frouwke Vermaat

Kerstspel:
Techniek, decor, backstage: Jaap Beekman, Henk Peitsman, Trudie Poot

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

Samenzang

Wij zingen ‘O kom, o kom, 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!

5.
O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

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.

2



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

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 ‘Waar eens David werd geboren’
Tekst Sytze de Vries; melodie ‘Once in royal Davids city’
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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.

***

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.

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
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Aansteken van de kerstkaars

Allen gaan staan

We zingen staande ‘Geef licht’

Kerst: In het kleine Bethlehem
krijgt Gods liefde een gezicht.
Hij brengt vrede, hoop en licht.
Ga op weg, dan vind je hem!

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

Gebed om te beginnen

Wij zingen  ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 281
(nummering van het gehele lied, dat slechts ten dele en in een andere volgorde in het
Liedboek is opgenomen)

B 5) Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent:
Kyrie eleison!

12 Wij vragen vrede voor elkaar.
Maak Gij om Hem ons bidden waar:
Kyrie eleison!
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Kerstspel 2019 : Operatie flessenpost
Naar het boek ‘Operatie Kerstpost’ van Bram Kasse, 

voor toneel bewerkt door Erik Idema
Bewerkt voor de Bethelkerk door Willy van Bree-Kreeft

Kerstspel 

Lied: ‘Ik ben zo druk’

Het is een hele drukke tijd,
het einde van het jaar.
Een tijd van veel gezelligheid,
maar wij zijn nog niet klaar.
We moeten nog van alles doen,
we komen tijd tekort.
Het huis moet schoon, de vloer geboend
voordat het Kerstmis wordt.

Ik ben zo druk, druk!
Ik ben zo moe, moe!
Ik ben echt stuk, stuk!
Wat een gedoe!

Een kerstdiner, een kerstcadeau,
een kerstboom met een piek.
Een outfit en een kaasplateau,
wij raken in paniek.
De winkels zijn weer overvol,
straks is het kerstbrood op.
Wij zijn gestrest, we slaan op hol,
het stormt in onze kop!

Ik ben zo druk, druk!
Ik ben zo moe, moe!
Ik ben echt stuk, stuk!
Wat een gedoe!

Ik ben zo druk, druk!
Ik ben zo moe, moe!
Ik ben echt stuk, stuk!
Wat een gedoe!

Kerstspel 

Lied ‘Midden in de winternacht’

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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Kerstspel 

Lied ‘Droom, durf, doe en deel!’

Sluit je ogen één seconde
Zet een lach op je gezicht
Zeg bedankt tegen het leven
Voor de liefde en het licht

Doe een wens voor iemand anders
Al lijkt het nog zo klein en stil
Elke golf begint als rimpel
Maar maakt altijd een verschil

Vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen

Deel je rijkdom met een ander
Liefde nog veel meer dan goud
En wees lief voor wie je lief is
Zeg als je van iemand houdt

Geef een glimlach aan een vreemde
Knuffel iemand, elke dag
En wees dankbaar voor de dingen
Die je vandaag beleven mag

Vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen

Kerstspel (slot)

DE DIENST VAN HET WOORD

We lezen Lucas 14 : 16-24
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Wij zingen: ‘Vanwaar zij Gij gekomen’ 494

2.
Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3.
Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Overdenking ‘Geen tijd voor het feest!?’

Wij zingen ‘Hoor de engelen zingen de eer’ 481
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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
van de nieuw geboren Heer!

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

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
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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

MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.

Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas:   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
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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. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 29 december
Dienst 10.00 uur

Dinsdag 31 december
Oudjaarsavonddienst 19.30 uur

2020

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 gele-
genheid elkaar alle goeds te wensen. De dienst zelf begint om 10.30 uur.

Ambtsdragers
Voor de dienst van 5 januari
De kerkenraad deelt u mee dat Irene van Katwijk haar ambtstermijn als ouderling, 
met de opdracht van scriba niet zal verlengen en Marianne de Wilt en Corrie Vellekoop
hun termijn als diaken zullen verlengen.

BMZ (10 jaar !) – BVZ 2020
De Bethel vrouwen en mannen gaan weer zingen. De BMZ wordt gehouden op 
zaterdagmiddag 18 januari en de BVZ op zaterdag 1 februari. Na de geslaagde 
middagen begin 2019 is muzikale leiding weer in handen van Monique van de 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 
Vrouwen bethelvrouwenzingen@hotmail.com 

Nadere informatie volgt.
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