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 Voorganger          :  ds. Guus A.V. Fröberg 

 Organist           :  Edwin Vooijs 

 Cantorij o.l.v.       : Niec Saarloos 

 Fluitiste         :  Anita Delfos 

 Lector          :  Nelleke Slootweg 

        

 

 

 



2 

DIENST 

 

Orgelspel : Improvisatie: ”Hoor de Eng’len zingen d’eer” 

 

Liturgische schikking : Een feestelijke schikking.  
De open cirkel is bekleed met mos en bloemen. 

In het midden een bloemstuk met witte bloemen. 

 

Welkom  

 

De cantorij zingt: ‘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. 
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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! 

        

Gebed 

 

De cantorij zingt: 'Stille nacht, heilige nacht'   483 
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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! 

 

Lezing: Jesaja 8 : 23b – 9 : 6 

23  Zoals het land van Zebulon en Naftali 

in het verleden smadelijk bejegend is, 

zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, 

het land aan de overkant van de Jordaan 
en het domein van andere volken. 

1  Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen. 

2  U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf U het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, 

zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3  Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 

U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

4  Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 

ze worden verbrand, 

ze vallen ten prooi aan het vuur. 

5  Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 

de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6  Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 

en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
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De cantorij zingt : 'Nu daagt het in het oosten'    444 

2  
De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 

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

 

Wij wisselen de liturgische kleuren 

 

Gedicht  ‘Soms breekt uw licht’   (Huub Oosterhuis) 

Soms breekt uw licht 

in mensen door onstuitbaar 

zoals een kind geboren wordt. 

 

Gedenk de mens  
die wordt genoemd uw kind,  

uw koninkrijk, uw licht.  

 

Geen duisternis  

heeft ooit hem overmeesterd,  

 

Gedenk ons die als hij  
geboren zijn, eens en voorgoed,  

die uit zijn mond  

uw naam hebben gehoord 
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die moeten leven  

in de schaduw van de dood 

 

hem achterna. 

 

Orgelspel : korte improvisatie over Lied 459  

‘Ik ben een rechter aan het licht’ 
 

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. 
4-5   

Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven.  

Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, 

reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de 

stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 

afstamde. 
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 doeken  

 en legde Hem in een voederbak,  

 omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 
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De cantorij zingt ‘Waar eens David werd geboren’ 
'Tekst Sytze de Vries;  

Melodie: Henry John Gauntlett (‘Once in royal Davids city’) 

 

2. gelezen 

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. gelezen  
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. 

 

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 grote vreugde betekent voor heel het hele volk: 
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 doeken 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 de mensen die hij liefheeft.’ 

 

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". 
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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! 

 

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 het 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 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken 482 

 

 

 

Overdenking ‘Een verhaal vol tegenstellingen’ 
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De cantorij zingt ‘Die eerste kerst’ 

Tekst Sytze de Vries, melodie traditionele Engelse melodie 

Cantorij couplet 1,2,5 en 8 + refreinen overige coupletten 

 

 
 

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. 

 

3. Gelezen 

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. 
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Refrein. 
 

4 Gelezen 

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. Gelezen 

De wijzen kwamen alle drie 

 en vielen dankbaar op de knie 

 met hun geschenken menigvoud. 

 Zij gaven wierook, mirre en goud. 
Refrein. 

 

7. Gelezen 

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 

 

De kerstnachtcollecte van de Bethelkerk is voor de  
Stichting Project Nest.  

 

Stichting Project Nest is een stichting, die kansarme kinderen 

in Nepal een kans geeft om een menswaardig bestaan op te 

bouwen. In Nepal is veel armoede en weinig vooruitzichten 

voor de mensen die daar leven. Om dat te doorbreken richten 

wij ons op de bevordering van zelfredzaamheid van gezinnen 
en willen wij de kinderen een toekomst bieden door de focus te 

leggen op:   

 

• Bescherming (een goed dak boven hun hoofd en goede 

voeding) 

• Educatie (zorgen dat ze naar school kunnen en een 
fatsoenlijke opleiding krijgen) 

• Gezondheid (zorgen dat er de juiste middelen en medicijnen 

zijn voor een goede gezondheid) 

In de kerstnachtdienst zal hier extra aandacht voor worden 

gevraagd. 

     
U kunt meer informatie krijgen op onze website 

www.projectnest.org.  

Onze bankrekening is IBAN: NL03 INGB 0009 6752 31 

 

Leo van der Hoest 

 

De cantorij zingt ‘’ In dulci jubilo    471 

 

1 In dulci jubilo 

 onze vreugde is groot 
Hartenwens geboren  

ligt kraaiend in het stro, 

staat als de zon te gloren  

bij moeder op haar schoot. 

Canta Domino, canta Domino. 

in dulci jubilo         (vert. : Met zoet gejubel) 
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Canta Domino, canta domino.   (vert. : Zing de Heer) 
 

2 O, Jesu parvule        (vert. O, lieve kleine Jezus) 

U leeft met onss mee, 

trooast mij in uw lijden, 

o puer optime.        (vert. meest bijzonder kind) 

Uw komst zal ons bevrijden, 
voorbij zijn ach en wee. 

Schenk ons pais en vree, 

schenk ons pais en vree. 

 

3 Hoor, heel de engelenschaar  

jubelt gloria 

in excelsis Deo,  
o, waren wij ook daar. 

De aarde en de hemel  

ze zingen met elkaar 

nova cantica, nova cantica.   (vert. nieuwe liederen) 

 

 
De cantorij zingt : ‘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. 
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Zending en zegen 
 

Allen : AMEN 
 

 

*** 

 

 
Orgelspel : Improvisatie: “Eer zij God in onze dagen” 

 

Kerstnachtcollecte  

 

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  

 
Zaterdag 25 december  

Kerstmorgendienst     10.00 uur  

Zondag 26 december         

Dienst  (Tweede kerstdag)  10.00 uur 

Vrijdag 31 december 

Oudejaarsavonddienst    19.30 uur 
 

2022 

januari 

Zondag 2 januari         

Dienst          10.00 uur 

 

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

