
Orde van dienst 

voor de viering van

 kerstavond

Bethelkerk Vlaardingen

       

voorganger : pastor Annabell de Jong
orgel  : Piet George Klootwijk

     lector  : Tiny Peitsman
met medewerking van Glorious Touch
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De kaarsen worden aangestoken

Lied Glorious Touch: Oh holy night

Welkom 

Wij zingen staande lied 477 vers 1, 2, 3

2. De hemelse engelen
    riepen eens de herders
    weg van de kudde naar ‘t schamel dak.
    Spoeden ook wij ons met eerbiedige 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.

Votum & Groet
V: Wees welkom, want het licht is geboren
G: STERKER DAN ALLE DUISTERNIS
V: Wees welkom want ook jij bent voor het licht bestemd 

G: WIJ DANKEN GOD
V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
G: AMEN 

Wij zingen lied 477 vers 4 en 5

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.

5. Zingt aarde en hemel,
    zingt nu engelenkoren,
    zingt alle scharen rondom de troon:
    Glorie aan God en vrede voor de mensen!
    Komt, laten wij aanbidden, 
    Komt, laten wij aanbidden, 
    Komt, laten wij aanbidden die koning.

(hierna gaan we zitten)
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Drempelgebed

Glorious Touch: Not that far 

DIENST VAN HET WOORD

Paars wordt wit

Gebed 

Schriftlezing : Jesaja 7:14

Glorious Touch: Mary did you know
 
Schriftlezing : Mattheüs 1: 1-17

Uitleg en verkondiging 

Wij zingen lied 473 
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2. Die roos van ons verlangen,
    dat uitverkoren zaad,
    is door een maagd ontvangen
    uit Gods verborgen raad.
    Maria was bereid,
    toen Gabriël haar groette
    in ‘t midden van de tijd.

3. Die bloem van Gods behagen
    heeft, naar Jesaja sprak,
    de winterkou verdragen
    als allerdorste tak.
    O roos als bloed zo rood,
    God komt zijn volk bezoeken
    in ‘t midden van de dood.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed 
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Stil gebed   

‘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.

Wij zingen: 480: vers 1, 2 en 4 
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2. Geen woorden zijn te vinden
    dat ik begrijpen zal
    hoe God als hemels kindje
    moet slapen in een stal.
    U Heer, mijn levensadem,
    het hoogste woord van God,
    vindt minachting op aarde,
    moet slapen in een grot.

4. Kom in mijn hart en woon er,
    het is geen vreemde plek,
    u zelf hebt mij veroverd,
    blijf in mij toegedekt.
    Ik ben met ziel en zinnen
    geopend, wonderstil.
    Kom, wikkel U, Heer Jezus,
    in diepten van mijn ziel.
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Presentatie food for all

Inzameling van de gaven 

Tijdens inzameling gaven zingt Glorious Touch: Imagine 

We zingen staande slotlied (gemeente & glorious touch) 
Uit: Zingende Gez 113: 1,2,5
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2. Lam dat de zonden draagt,
    Lam dat de leeuw verjaagt,
    Uw wieg een kribbe, uw troon een kruis
    Gij spreidt geen macht ten toon,
    Gij zijt, o mensenzoon, 
    onder een open hemel thuis

5. God in ons midden,
    Heer, wij aanbidden
    met alle heiligen uw beleid,
    uw trouw aan mensen,
    uw onbegrensde,
    uw ongekende majesteit.

Zending 

Zegen

Terwijl wij de kerkzaal verlaten zingt Glorious Touch: 
Silent night

Na de dienst is er voor iedereen Glühwein (met en 
zonder). 

*** 

Morgen, 25 december om 10:00 uur
U bent van harte uitgenodigd voor de kerstochtend dienst 
met en voor het hele gezin, waar ook de Cantorij aan mee 
werkt. 
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Stichting “Food For All” 

De opbrengst van de collecte van vanavond is bestemd voor 
stichting “Food For All” (FFA), de stichting die bijna 20 jaar 
geleden door het echtpaar Treurniet werd opgericht, samen met 
in Nederland wonende Ethiopiërs. Het doel: de allerarmsten in 
Ethiopië helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen. 
Het gaat dan vooral om de meest kwetsbare mensen, zoals 
alleenstaande moeders, (half)weeskinderen of ouderen die geen 
inkomsten hebben (AOW is een onbekend begrip in Ethiopië). 

De hulp bestaat uit het beschikbaar stellen van primaire 
levensbehoeften: voedsel, kleding en medische zorg. Maar ook 
scholing, werkgelegenheid en huisvesting. 
De projecten worden in Ethiopië uitgevoerd door lokale 
partnerorganisaties waarmee FFA samenwerkt. FFA is een 
kleinschalige stichting. Dat betekent dat FFA geen strijkstokken 
of hoge overheadkosten kent. Een reden temeer om FFA te 
steunen.
Dat kunt u doen via de collectezak, maar mocht u liever een 
donatie overmaken dan is dat natuurlijk prima. 

Het banknummer van FFA is NL 24 INGB 000 431 89 98 t.n.v.
Stichting Food For All. 
Ook kunt u FFA steunen door Ethiopische artikelen te kopen, 
waarvoor u na deze dienst in de glazen zaal terecht kunt. 
Meer weten? U vindt daar ook folders en een recente 
Nieuwsbrief, of u kunt de website bezoeken, www.food-for-all.nl.
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https://www.food-for-all.nl/

