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Lector : Nelleke Slootweg
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Orgelspel : ‘Vom himmel hoch da komm’ich her’
- Johann Pachelbel (1633-1706)
- Johann Bernard Bach (1676-1749)
- Johann Sebastian Bach (1675-1750)

DIENST

Liturgische schikking   Wereldnieuws
Schaal is opgemaakt met witte bloemen en witte (open) lelies of 
amaryllisbloemen  Als trompetten die het nieuws verkondigen.

Iedereen moet het weten: We vieren het feest van de geboorte 
van Jezus. Zijn komst is goed nieuws voor de hele wereld.
Wereldnieuws!

Welkom 

De cantorij zingt: ‘Komt allen tezamen’ 477

2 De hemelse englen
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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.

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
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De cantorij zingt: '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: Jesaja 42 : 1-4

1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.

2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;

3 het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.

4 Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Wij wisselen de liturgische kleuren

Orgelspel : ‘Nu zijt wellkome’
- Martine van der Meiden (1939)

Gedicht ‘Als ik een engel was’

Als ik een engel was
dan zou ik door het luchtruim
zweven
En zingen
Overal vrede op aarde
Overal mensen die het goed
met elkaar menen
En over God
Ik zou zo zwierig zweven en 
zo zuiver zingen
dat iedereen meteen weer in
engelen geloofde
En in vrede op aarde
En in elkaar

Bette Westera

De cantorij zingt: ‘Een lied weerklinkt in deze nacht’    479
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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!
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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 : 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.

De cantorij zingt: ‘It’s a birthday’
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Refrein: It’s a birthday, it’s a birthday, it’s a birthday of the 
ever blessed Holy lamb. 

1 In Bethlehem so far away, Glory hallelua,
a Babe was born on the Christmasday, Glory hallelua.

Refrein:

2 The shepherds saw the star so bright, Glory hallelua,
when they were in the field at night, Glory hallelua.

Refrein:

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.’

De cantorij zingt: ‘Hoor de eng'len zingen d’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!
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3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

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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De cantorij zingt: ‘Go tell it on the mountain’  484
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Overdenking ‘Heel de bewoonde wereld’

De cantorij zingt: ‘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.
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3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden

Toelichting op kerstnachtcollecte

De kerstnachtcollecte van de Bethelkerk is voor de ‘Pauluskerk’ in Rotterdam. 
“De Pauluskerk biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de 
stad. Wij ‘helpen waar geen andere helper is’ en zijn daarmee voor veel men-
sen een noodverband. Zo nodig verwijzen we door naar hulp- en zorgorganisa-
ties en andere instellingen in Rotterdam of elders.” 
Omdat dit werk juist in dit jaar meer dan nodig is, steunen we dit werk met de 
kerstnachtcollecte in de kerk, maar ook thuis. U kunt de kerstnachtcollecte 
voor de Pauluskerk overmaken op: NL68 RABO 0373 739443 van de Diaconie 
Protestantse Gemeente Vlaardingen onder vermelding Kerstcollecte Paulus-
kerk / Bethelkerk.
Het zou mooi zijn als de collecte de opbrengst van andere jaren evenaart. 

De cantorij zingt: ‘Calypso carol’

1. See him alying on a bed of straw;
draughty stable with an open door,
Mary craddeling 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.
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2. Star of silver sweep across the skies,
show where Jesus in the manger lies.
Shepherds swiftly from your stuporrise
to see the Saviour of the world.

Refrein

3. Angels, sing again the song you sing,
bring God's glory to the heart of man;
Sing that Bethl'hem's little baby can
be salvation to the soul.

Refrein

De cantorij zingt: (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

***

De cantorij zingt: Kerstcanon: ‘God bless all’
‘God bless all, good friends here, 
a merry merry Christmas 
and a happy new year’
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Orgelspel : ‘Noël’ met 6 variaties
- Claude Balbastre (1727-1799)

Kerstnachtcollecte voor de Pauluskerk

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 

Vrijdag 25 december 1e kerstdag
Kerstmorgendienst 10.00 uur
Zondag 27 december
Dienst 10.00 uur
Donderdag 31 december Oudejaarsavond
Avondgebed 19.30 uur
Zondag 3 januari
Dienst 10.00 uur
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