
Orde van dienst 

voor de viering van

 Zondag 25 december 2022

Bethelkerk Vlaardingen

  

    

       

voorganger: ds Yvonne Schoonhoven
orgel : Guus Korpershoek
m.m.v. : de cantorij o.l.v. Niec Saarloos

     lector : Marianne Beekman

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
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De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden. 

Welkom 

Wij zingen staande lied 477: 1 (allen), 2 (cantorij), 
3 (allen)

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.

Bemoediging
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Vervolg openingslied: Lied 477: 4 (allen)

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.

(hierna gaan we zitten)

Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

waarna we zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons
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Glorialied: Lied 468: 1 (allen), 2 (cantorij), 3 en 4 (allen)

2. Geef de Koning van uw leven
    wat de koningen Hem geven,
    breng uw schatten de verheven
    in de stal geboren Heer.

3. Laat uw loflied samenvallen
    met het lied der heiligen allen,
    dat de hemelen weerschallen
    van die jubelende wijs.

4. Aan de Koning uitverkoren,
    uit een maagd voor ons geboren,
    moet ons hele hart behoren
    onze lof en eer en prijs.
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Kerstspel door de kinderen: “Een herder kijkt verder!”

Liedje 1: “Natuurlijk blijf ik wakker”

Natuurlijk blijf ik wakker,
ik val heus niet in slaap.
Het licht wordt wel wat zwakker -
je ziet niet dat ik gaap.
Met aandacht en kracht
houd ik zachtjes de wacht,
al is het wel donker en stil in de nacht...

Liedje 2: “De herdertjes lagen bij nachte”

De herdertjes lagen bij nachte,
ze lagen bij nacht in het veld.
Ze hielden vol trouwe de wachte,
ze hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen,
‘t liep tegen het nieuwe jaar.

Liedje 3: “Midden in de winternacht”

1. Midden in de winternacht ging de hemel open.
    Die ons ‘t heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
    Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
    Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
    laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
    Christus is geboren!
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Samen met de gemeente

2. Vrede was het overal,
    wilde dieren kwamen
    bij de schapen in de stal
    en zij speelden samen.
    Elke vogel zingt zijn lied;
    herders, waarom speelt gij niet?
    Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
    laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
    Christus is geboren!

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs
    bloeien alle bomen,
    want het aardse paradijs
    is vannacht gekomen.
    Elke vogel zingt zijn lied;
    herders, waarom danst gij niet?
    Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
    laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
    Christus is geboren!

4. Zie, reeds staat de morgenster
    stralend in het duister,
    want de nacht is niet meer ver,
    bode van de luister,
    die ons weldra op zal gaan;
    herders, blaast uw fluiten aan,
    laat de bel, bim bam, laat de trom, rom rom,
    kere om, kere om, laat de beltrom horen:
    Christus is geboren!

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Lucas 2: 1-7
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Wij zingen: Lied 483: 1 (allen), 2 (cantorij) en 3 (allen)

Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

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.

Stille nacht, heilige nacht,
vrede en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer. Amen! Gode zij eer.

Vervolg schriftlezing: Lucas 2: 8-20

De cantorij zingt: “Een nieuwe morgen”
Herders in 't veld van Efrata horen daar het Gloria.
Blij klinkt door de nacht: "Uw Koning wacht in een stal".

Ga dan op weg naar Bethlehem, luister naar die eng’lenstem:
"Kom, o herders, kom, en kijk niet om, kijk niet om".

Zoek vrede bij dit Kind. Gezegend wie het vindt,
voor wie er in Zijn Naam geloven komt er een nieuwe morgen!

Ga dan op weg naar Bethlehem, luister naar die eng’lenstem:
"Kom, o herders, kom, en kijk niet om, kijk niet om".
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Zoek vrede bij dit Kind. Gezegend wie het vindt,
voor wie er in Zijn Naam geloven komt er een nieuwe morgen!

Uitleg en verkondiging 

Orgel 

Wij zingen: “Waar eens David werd geboren”
1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 4 (allen)
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2. In de armen van zijn moeder
    wordt de liefde zijn tegoed.
    Daar leert hij van harte zingen
    van de God die wonderen doet.
    Liefde leidt hem totterdood,
    tot hij rust vindt in haar schoot.

3. 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.

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.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw naam
g.: Heer, hoor ons!

Stil gebed   
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‘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  Kerk in Acite
2e  Protestantse gemeente te Vlaardingen

We zingen staande als slotlied: Lied 484
coupletten door de cantorij, refrein allen

Refrein:
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

1. While shepherds kept their watching
    over silent flocks by night,
    behold, throughout the heavens
   there shone a holy light. 
Refrein

2. The shepherds feared and trembled
    when, lo! above the earth
    rang out the angel chorus
    that hailed our Saviour's birth! 
Refrein
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3. Down in a lonely manger
    the humble Christ was born,
    and God sent our salvation
    that blessed Christmas morn. 
Refrein

Zending & Zegen

We zingen: “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.

*** 

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. 
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Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de diakenen 
en contactpersonen. 

Bloemengroet: Als u iemand weet voor de bloemengroet dan 
kunt u dit doorgeven op het mailadres; 
bloemengroet@ambachtoost.nl.

Activiteitenoverzicht
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 1 januari
Ochtendgebed 10.30 uur

Maandag 2 januari
Klussenclub 9.00 – 12.00 uur

Donderdag 5 januari
Bethelcafe 14.30 – 16.30 uur

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Vluchtelingen die na een levensgevaar-
lijke reis Griekenland weten te bereiken 
krijgen niet het welkom waar ze op 
hoopten. Ze worden ondergebracht in 
gammele tenten, blootgesteld aan kou en

honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel 
jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor
de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan 
vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de 
benodigde papieren. 
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Voor kinderen en jongeren zijn er leer-
zame en ontspannende activiteiten, en
kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het
vinden van onderdak. 
In Athene ondersteunt de kerk de opvang
van minderjarige jongeren. Ze volgen er
taal- en computerlessen, krijgen medische
zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De
kerk helpt kwetsbare gezinnen met voed-
selpakketten en onderdak.
 
Vandaag is de Kerk in Actie collecte
bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en
toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. 
Van harte aanbevolen.
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