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Orde van dienst voor de viering 

van zondag 26 december 2021 

Tweede kerstdag 

in de Bethelkerk 

 

 
 

voorganger    :  Ds. Guus A.V. Fröberg          

organist     : Guus Korpershoek 

zang     : Cobie en Greet van der Vlies 

lector    : Cobie van der Vlies 

 

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst  

een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer. 
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DIENST 

Orgelspel  

 

De kaarsen worden aangestoken 

Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst. 
 

Welkom en mededelingen 

 

Zang:   ‘Hoor de engelen zingen de eer’  481 
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Bemoediging: 

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

  die hemel en aarde gemaakt heeft 

  die trouw is tot in eeuwigheid 

  die niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Groet: 
V. : Genade zij u 

  en vrede van God onze Vader. 

   

Wij zingen ‘Hoor de engelen zingen de eer’  481 

 

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! 

 

Ochtendgebed  
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Zang : ‘Wie zich door God alleen laat leiden   905 

 
 

Voor jong en oud : Het schilderij. 
 

Schriftlezing: Jeremia 31 : 10-17 
 

Zang ‘Wie zich door God alleen laat leiden   905 

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
 en leef uw leven opgewekt. 

 Laat Gods genade u genoeg zijn, 

 Die voor u uit zijn sporen trekt. 

 Hij is het zelf die ons voorziet; 

 Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

Schriftlezing: Matteüs 2 : 13-15 
 

Overdenking  
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Wij zingen ‘Vanwaar zijt 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. 

 

Mededelingen:  
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Gebeden:  

Dankgebed en voorbeden  

Gebed in stilte 

Onze Vader  

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. 

 

Wij zingen (staande) ‘Waar de liefde ons mag leiden’ 
tekst Sytze de Vries ; melodie John Zundel (‘Wat de toekomst brenge 

moge’) 

 

1 Waar de liefde ons mag leiden 

 als een lamp voor onze voet, 

 zal de hemel zich verblijden, 
 want God ziet en het is goed! 

 Kilte kan ons niet meer doden, 

 nooit sterft dan het licht voorgoed, 

 want de liefde blijft geboden 

 als een zomerzonnegloed. 

 
2. Gelezen 

Waar de liefde uit mag spreken 

 tussen al wat lokt en wenkt, 

 zal zij zelfs door stenen breken 

 als een bron die leven brengt. 

 Hol en hard kan zij nooit klinken, 

 zacht en zuiver is haar toon. 
 Liefde geeft zichzelf te drinken 

 en haar smaak is wonderschoon. 
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3. Waar wij van de liefde leven, 

hebben wij Gods stem verstaan. 

In ons hart heeft Hij geschreven 

hoe wij voor elkaar bestaan. 

Liefde kiest in alle vrijheid, 

liefde gaat een eigen gang, 
leeft van louter overgave, 

liefde duurt een leven lang. 

 

Zending en zegen 

AMEN 

 

Orgelspel :  

 

Collecte : Diaconie 

     Protestantse gemeente te Vlaardingen 
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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.        

 

ACTIVITEITENOVERZICHT 

Berichtjes kunt u sturen naar  

ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl 

 
Vrijdag 31 december 

Oudejaarsavonddienst        19.30 uur 

 

2022 

januari 

Zondag 2 januari         
Dienst              10.00 uur 
 

mailto:redactie@ambachtoost.nl

