
Orde van dienst 

voor de viering van 

kerstmorgen 2020

Wijkgemeente Ambacht-Oost

in de Bethelkerk

Voorgangers : ds. Guus A.V. Fröberg en Annabell de Jong
Organist : Guus Korpershoek
Zangers : Lianne van Rijn en Rob van Herwaarden
Lector : Carla van Ee
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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!

De Dienst begint

De kaarsen worden aangestoken

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

Welkom

Zang ‘Door het donker hier gekomen’
tekst Sytze de Vries, melodie John Stainer ‘All for Jesus’
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2 In dit kind staat het te lezen
hoe God zich ons allen dacht:
zie de toekomst, hier geboren,
voor het menselijk geslacht!

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

Door het donker hier gekomen’
tekst Sytze de Vries, melodie John Stainer ‘All for Jesus’

4 Oude dromen, haast vervlogen,
uit een lang voorbije tijd,
zingen wij ons nieuw te binnen,
door de hemel begeleid.

6 Zolang wij nog durven dromen,
uitzien naar wat toekomst biedt,
zullen wij ons laten leiden
door dit Kind, dit licht, dit lied.

Hierna gaan we zitten

Gebed om ontferming
eindigend met de door allen gezongen woorden:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.
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Zang : ‘The first nowell’
tekst Sytze de Vries ; traditionele Engelse melodie

1 Die eerste kerst, in donkere nacht,
verschoot het duister ongedacht.
De hemel vulde zich met licht,
en herders hoorden dit bericht:

Refrein:
Immanuel, Immanuel,
hier is de vorst van Israël!

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.

8. Bezingen wij nu, één van stem,
dit koningskind van Bethlehem,
dat aard’ en hemel samenbrengt
en mensen nieuwe vrijheid schenkt.

Refrein

DE DIENST VAN HET WOORD

Voor de kinderen

We lezen Genesis 18 : 1-8

Orgelspel

We lezen Lucas 2 : 8-20
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Zang ‘Quem pastores laudavere’ (lied 472)
‘Shepherds left their flocks a-straying’

1 Hoor de herders, hoe ze Hem loven,
hoor de engelen daarboven,
allen die den Heer geloven,
prijst uw Koning hemelhoog!
Ons is daarbuiten in het veld
een mare vermeld
door Gabriël, Gods bode:
gij herders, die uw schapen weidt
weest nu verblijd,
blaast op uw schalmeien Gode
grote blijdschap, goede tijd,
dat brengen wij bij dezen,
dat u en al den volke nu zal wezen.
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed,
die de mens van nood en dood genezen doet.

3 Zingt nu mede met Maria,
zingt nu gloria halleluja,
zingt met alle englen mede
voor den Heer die Jezus heet!
Toen zong het hele hemelkoor
de hemel door:
aan God den Vader ere
en vrede zal van nu voortaan
in Jezus' naam
op aarde gaan regeren!
In de mensen, in zijn volk,
heeft God een welbehagen,
nu heeft het aangename uur geslagen!
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed,
die de mens van nood en dood genezen doet.
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Overdenking : ‘Een wereld vol engelen’

Zang ‘Still a Bach Christmas’

Silent is the night, and all the world is filled with joy.
Love is all around us ev’rywhere, and peace is with us in the air,
on the night, when we celebrate a baby boy.

Still, still, still, on a night that is filled with joy. 
All my heart this night rejoices, 
soft and sweet the angel voices. 
Still, still, still, when we celebrate a baby boy.

Silent is the night, and all the world is filled with joy.
Love is all around us ev’rywhere,
and peace is with us in the air,
on the night, when we celebrate a baby boy.
Still, still, still, when we celebrate a baby boy.
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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

Zang  ‘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!

Zending en zegen
***** 

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: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie
Ambacht Oost steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.  

Zondag 27 december
Dienst 10.00 uur
Donderdag 31 december
Oudjaarsavonddienst 19.30 uur
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Aansluitend wordt de kerstmusical ‘het beste nieuws’ vertoond.

Het filmpje is ook te zien op www.kerkomroep.nl en het 
Bethelkerk YouTube kanaal. Voor beide linken verwijzen we u 
naar onze website: www.ambachtoost.nl

http://www.ambachtoost.nl/


Kerstmusical ‘het beste nieuws’
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Opgevoerd door 17 kinderen van wijkgemeente Ambacht-Oost:

Sofie, Alex, David, Liselotte, Christel, Sander, Yannick, Thomas, 
Kelsey, Lotte, Issa, Lauren, Maya, Mayra, Juul, Hidde en Eveline

onder leiding van Astrid Roozendaal, Kimmy Roozendaal en

Willy van Bree.
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