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Kerstochtend 25 december 2015: Wat een sterren! 

!  

voorgangers: ds Joep de Valk en Dik Mook 
kerstspel o.l.v. Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse, 
   Margriet Dijkmans van Gunst 
organist:  Erik Visser 
lector:   Gon Homburg  



orgelspel, Bernardo Pasquini, Pastorale 

luiden van de klokken 

stilte en aansteken van de kaarsen 

de gemeente gaat staan als mogelijk 

lichtlied  doe je licht aan 

!  

voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige 
gemeente:  Die liefde is en grond van ons bestaan. 
voorganger: Die ons stelt in haar licht en ons roept tot zijn dienst. 
gemeente:  Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

voorganger: Vrede zij u.  
gemeente:  De wereld zij vrede.  



lied: Komt allen tezamen 

Komt allen tezamen 
jubelend van vreugde  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet u de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
  
Komt allen tezamen,  
komt verheugd van harte  
Bethlehems stal in den geest bezocht  
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren  
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
  
O kind, ons geboren 
liggend in de kribbe 
neem onze liefd' 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.  

allen  gaan zitten 
inleiding, gebed  

kerstspel Wat een sterren!  

kerstverhaal Lukas 2,1-17 uit de kleuterbijbel 



kerstspellied 1 Eer zij God in onze dagen 
 

  

kerstspellied 2 Wat een sterren 
organist speelt melodie een keer voor 
  
 refrein: Wat een sterren, wat een sterren als je heel lang kijkt  
       Dan lijken het er steeds maar meer  
       Wat een sterren, wat een sterren als je heel lang kijkt  
       Dan kun je niet meer tellen en je nek doet zeer!  



Ik zie er eentje twinkelen, daar boven die kameel  
Ik zie er honderd stralen, oh, het zijn er toch zo veel!  
 refrein:   

Ik zie er eentje twinkelen, daar boven het paleis  
Hij lijkt wel te bewegen ik wil mee met hem op reis.  
refrein:   

Ik zie er eentje twinkelen veel groter dan de rest  
Wij wonen in het oosten dus dan moeten wij naar west  
 refrein:   
 
kerstspellied 3 Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons 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! 

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 citers slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 

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 citers slaan, blaast de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 

Zie reeds staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag 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-bom kere om, kere om, laat de 
bel-trom horen Christus is geboren! 

de kinderen gaan naar hun eigen ruimte om kerstversiering te maken en 
te praten over sterren 



lezing liedtekst van Marijke de Bruijne 

Zij die op de sterren reizen,  
op hun innerlijk kompas,  
zijn de zieners en de wijzen,  
zoekers in die grote nacht. 

Zij die op de sterren reizen,  
varend op de hemelkaart,  
zoeken tekens in de ruimte  
naar het hart van het bestaan. 

Zij die op de sterren reizen,  
op gedachten snel als licht,  
zien de grootheid van het kleine  
in een pasgeboren kind. 

Zij die op de sterren reizen  
vinden sterren in hun hart,  
worden nieuwe zieners,  
wijzen van een stralend gouden dag. 

lied Licht 47 Wees welkom 
melodie Nu zijt wellecome 
tekst Coot van Doesburgh 

Wees van harte welkom  
pasgeboren kind,  
zo kwetsbaar, klein en weerloos,  
zo teerbemind. 
Wees van harte welkom in een wereld diep verward,  
welkom in ons huis, in ons leven, in ons hart. 
Kom in ons hart. 

Wees van harte welkom  
kleine zonnestraal,  
zo’n levensgroot geschenk  
voor ons allemaal. 
Wees van harte welkom als een vaste zekerheid,  
blijk van pure liefde en vrede in de strijd. 
Kom in ons hart. 



overdenking 

korte stilte, orgelspel, Bernardo Pasquini, Ciacona in d 

voorbeden, stilte 

“Aramees” Onze Vader 
Bron van Zijn,  
die ik ontmoet in wat mij ontroert,  
Ik geef u een naam  
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.  
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig  
Vestig uw rijk van eenheid nu,  
uw enige verlangen handelt dan  
samen met het onze.  
Geef ons wat we elke dag nodig hebben  
aan brood en aan inzicht.  
Maak de koorden van fouten los  
die ons vastbinden aan het verleden,  
opdat wij ook anderen hun misstappen  
kunnen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  
Uit u wordt geboren:  
de alwerkzame wil,  
de levende kracht om te handelen,  
en het lied dat alles verfraait  
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
Amen. 

mededelingen en open ruimte 
de kinderen komen weer terug in de kerkzaal 
collecten, thema:  
eerste collecte; Stoelenproject 
Het Stoelenproject biedt laagdrempelige opvang voor mensen die dak- 
en/of thuisloos zijn in Amsterdam. Het Stoelenproject is een particulier 
initiatief, niet gebonden aan gemeentelijke regelgeving en wordt 
hoofdzakelijk bemand door vrijwilligers. Rekening: NL 32 INGB 0001 
3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam 

tweede collecte: diaconie 



orgelspel  tijdens de collecten, Girolamo Frescobaldi, Capricio Pastorale 

slotlied Als een ster is hij verschenen  
melodie Once in Royal David’s city 

Als een ster is hij verschenen,  
als een vlam van lange duur; 
laat geen mens ter wereld menen: 
heden slaat mijn laatste uur! 
Soms onzichtbaar, nooit verdwenen: 
Licht van boven, hemels vuur. 

Als een ster is hij verschenen,  
als een stormlamp in de dood; 
om te troosten al wie wenen, 
schenkt hij wijn en breekt hij brood. 
Soms onzichtbaar, nooit verdwenen: 
licht als dageraad, zo rood. 

Als een ster is hij verschenen – 
zie wie wachten op het strand: 
Hij zal ons met hen verenen, 
zie de haven, zie het land! 
Soms onzichtbaar, nooit verdwenen: 
Christus – licht dat eeuwig brandt! 

afscheid en zegen 

Als een ster is hij verschenen,  
als een lichtpunt in de nacht, 
die ons bijstand zal verlenen – 
wie verdwaalt, wordt thuisgebracht. 
Soms onzichtbaar, nooit verdwenen: 
licht dat naar de morgen lacht. 

orgelspel, Johan Ludwig Krebs, ’sei Lob und Ehr dem höchsten Gut’. 

Na de dienst is er limonade, koffie en thee om elkaar te ontmoeten. 



mededelingen: 

Zondag 27 december, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. Voorganger, 
ds C.Sieverink 

Zondag 3 januari, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. Voorganger  
ds. F. Fockema Andreae  
Na afloop is er de Vrijburg-nieuwjaarsreceptie in de Moddermanzaal. 

Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap,gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Vrijheid, 
verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders 
persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in 
kerkdiensten, kringen, gemeenteavonden en overige activiteiten. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908), 
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (06-44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U 
kunt via de website onze nieuwsbrief aanvragen. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 

http://www.vrijburg.nl/

