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Orde van dienst  

voor de viering van  

zondag 2 januari 2022 

in de Bethelkerk 

 

 

 
 

voorganger    :  Ds. Guus A.V. Fröberg 
organist     : Guus Korpershoek 

zang     :  Rob van Herwaarden 

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  

 
We gaan staan 

 

Zang  ‘Prijs de Heer die herders prijzen’  468 

 
 

2 Geef de Koning van uw leven 

wat de koningen Hem geven, 

breng uw schatten de verheven 

in de stal geboren Heer. 

 

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 
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We gaan zitten 
 

Zang ‘Prijs de Heer die herders prijzen’  468 

 

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. 

 
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. 

 

Glorialied  ‘Een kind geboren te Bethlehem’   515 

 
 
3  De koningen uit het Oostenland 

 het Oostenland, 

 vereerden Hem met offerand. 

 Halleluja, halleluja! 
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4 Die knielden daar in ootmoed neer, 
 in ootmoed neer, 

 voor 't kleine kind, hun God en Heer. 

 Halleluja, halleluja! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed van de zondag 
 

voor de kinderen 

Schriftlezing: Matteüs 2 : 1-12 
 

Orgelspel  

 

Overdenking ‘de vierde wijze’ 

 

Zang ‘We three kings of Orient are’ 

tekst en melodie John H. Hopkins jr.: 
 

We three kings of Orient are; 

Bearing gifts we traverse afar, 

Field and fountain, moor and mountain, 

Following yonder star. 

Refrain: 

O star of wonder, star of night, 

Star with royal beauty bright, 

Westward leading, still proceeding, 

Guide us to thy perfect light. 

 
Born a King on Bethlehem’s plain 

Gold I bring to crown Him again, 

King forever, ceasing never, 

Over us all to reign. 

 

Frankincense to offer have I; 

Incense owns a Deity nigh; 

Prayer and praising, voices raising, 

Worshiping God on high. 
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Myrrh is mine, its bitter perfume 

Breathes a life of gathering gloom; 
Sorr’wing, sighing, bleeding, dying, 

Sealed in the stone cold tomb. 

 

Glorious now behold Him arise; 

King and God and sacrifice; 

Alleluia, Alleluia, 

Sounds through the earth and skies. 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN
 

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:  

V.: Dat bidden wij in uw Naam 

g.: Heer hoor ons 

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. 

 

Mededelingen 
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Zang ‘Christus, uit God geboren’     517 
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U kennen doet ons bloeien, 

uw liefde doet ons goed. 

Wanneer wij in U groeien 

smaakt elke dag ons zoet. 
Wij dorsten heel ons leven 

om ons aan U te geven. 

Kom ons dan tegemoet! 
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Gij, licht van den beginne 

en Vaders rechterhand, 

die heerst en alle dingen 

tot ons geluk omspant, 
laat, ook als wij niet willen, 

ons hart in u verstillen, 

door liefde overmand.  
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Zending en zegen  

Allen : AMEN 

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor: 

1e  Diaconie 

2e  Protestantse Gemeente te Vlaardingen

 

*** 

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:            IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 

 

Boekenmarkt:  

Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag 
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg 

 

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de 

beamer? Neem dan minstens een week van te voren contact op met: 
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl. 

 

ACTIVITEITENOVERZICHT 

Berichtjes kunt u sturen naar  

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

 

Maandag 3 januari 
Klussen rond en in de kerk     09.00 - 12:00 uur 

Moderamen wijkkerkenraad     13.30 uur 

Zaterdag 8 januari 

Oud papier Goudenregenstraat    09.00 – 12.00 uur 

Oud papier Verploegh Chasséplein  08.30 – 12.00 uur 

Zondag 9 januari         
Dienst             10.00 uur  

mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl
mailto:redactie@ambachtoost.nl
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