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voorganger:
ds Jessa van der Vaart
organist:
Erik Visser
m.m.v. de cantorij o.l.v. Leenke de Lege
solo:
Carolien Morée
piano:
Simon van Vulpen
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vanaf 21.45 uur zingt de cantorij een aantal Engelse Christmas Carols.
De aanwezigen zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen met de laatste
twee liederen.
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1. Blessed be that Maid Marie
Blessed be that Maid Marie;
Born He was of her body;
Very God ere time began,
Born in time the Son of man.
Eya! Ihesus hodie
Natus est de Virgine.

!

In a manger of an ass
Jesus lay and lulled was;
Born to die upon the Tree
Pro peccante homine
Eya! Ihesus hodie…

!

Sweet and blissful was the song
Changed of the Angel throng,
"Peace on earth," Alleluya.
In excelsis gloria.
Eya! Ihesus hodie…

!

Fare three Kings from far-off land,
Incense, gold and myrrh in hand;
In Bethlehem the Babe they see,
Stelle ducti lumine.
Eya! Ihesus hodie

!

Make we merry on this feast,
In quo Christus natus est;
On this Child I pray you call,
To assoil and save us all.
Eya! Ihesus hodie…
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2. Balulalow

!

Oh my dear heart, young Jesus sweet
Prepare thy cradle in my spirit,
And I shall rock thee to my heart
And never more from thee depart.
But I shall praise thee ever more
With songes sweet unto thy glore
The knees of my heart shall I bow,
And sing that right Balulalow
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3. We three kings of Orient are
!

We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar
Field and fountain, moor and mountain
Following yonder star
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O Star of wonder, star of night
Star of royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy Perfect Light

!

Frankincense to offer have I
Incense owns a Deity nigh
Prayer and praising, all men raising
Worship Him, God most high

!
O Star of wonder, star of night…
!
Glorious now behold him arise,
King and God and sacrifice!
Heav’n sing: ‘Alleluia’;
‘Alleluia’ the earth replies.

!
O star of wonder, star of night…
!
!
!

4. God rest you merry gentlemen

!

God rest you merry gentlemen
Let nothing you dismay,
For Jesus Christ our Saviour
Was born upon this day,
To save us all from Satan’s power’
When we were gone astray

!

O tidings of comfort and joy,
Comfort and joy
O tidings of comfort and joy

!

From God our heav’nly Father
A blessed angel came,
And unto certain shepherds
Brought tidings of the same,
How that in Bethlehem was born
The Son of God by name.

!
O tidings of comfort and joy…
!

The shepherds at those tidings
Rejoiced much in mind
And left their flocks a-feeding
In tempest storm and wind
And went to Bethlehem straightway
This blessed babe to find

!
O tidings of comfort and joy…
!
!
5. The first Noel
!

The first Noel the angels did say,
Was to certain poor shepherds in fields as they lay.
In fields where they lay keeping their sheep,
On a cold winter’s night that was so deep.
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Noel, Noel, Noel, Noel,
Born is the king of Israel
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They looked up and saw a star,
Shining in the East beyond them far.
And to the earth it gave great light,
And so it continued both day and both night.
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Noel, Noel, Noel, Noel,
Born is the king of Israel

!

And by the light of that same star,
Three wise men came from country far.
To seek for a king was their intent,
And to follow the star, wherever it went.
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Noel, Noel, Noel, Noel,
Born is the king of Israel

!

This star drew nigh to the north-west,
Over Bethlehem it took its rest.
And there it did both stop and stay,
Right over the place where Jesus lay.
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Noel, Noel, Noel, Noel,
Born is the king of Israel

!

Then enter’d in those wise men three,
Full rev’rent lie upon their knee.
And offer’d there, in his presence,
Their gold and myrrh and frank incense.
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Noel, Noel, Noel, Noel,
Born is the king of Israel

!
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Orde van de dienst

!
. luiden van de klokken
!
. stilte
!
. aansteken van de kaars
!
. openingslied

!

2 De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

de gemeente gaat staan

!
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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.
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. votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

!

Ons samenzijn dragen we op aan God,
die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

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

!
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2 Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
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3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
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4 Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

!

5 Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

!
!
de gemeente gaat zitten
!

. gebed

!

. lied

!

‘Hoe heerlijk, Heer, breidt overal op aarde’
tekst: Gabriël Smit, melodie: Niek Hermanides

1: cantorij

!

!

2: allen
Het prilste leven trilt van al uw zegen,
en kinderen, stemt gij uw loflied aan,
opdat uw vijand zwijgt, en allerwege
uw haters langs verloren wegen gaan.
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3: cantorij
Ik zie de hemel, door uw kracht geslagen,
de maan, de sterren, op uw wenk gerijd.
Wat is de mens dan, dat Gij hem wilt dragen,
het mensenkind, dat Gij hem Vader zijt?

!

4: allen
Haast als een godheid hebt Gij hem verheven,
bijna U zelf gelijk, vlam van uw vuur,

met licht gekroond, met fonkeling omgeven,
in U ontstijgend aan bestek en duur.

!

5: cantorij
In U geroepen tot bewust regeren
van wat uw hand de zijne achterliet,
de wereld aan zijn voeten wacht uw zegen,
als in uw naam hij alle stof gebiedt.

!

6: allen
En schapen, koeien, redeloze dieren,
getemd, of dravend in het open veld,
en vogels die door ‘t vrije luchtruim zwieren,
de vissen in de zeeën, ongeteld,

!

7: allen
zij allen zijn het, die uw heil hem spaarde,
zijn lof, zijn dienstbaarheid, zijn macht zijn buit.
Hoe heerlijk, Heer, breidt overal op aarde
uw naam zijn luister en verrukking uit.

!
. eerste lezing
!
. de cantorij zingt
!

psalm 2
‘Es ist ein Ros entsprungen’

Es ist ein Ros' entsprungen
Aus einer Wurzel zart.
Wie uns die Alten sungen,
Aus Jesse kam die Art
Und hat ein Blümlein bracht,
Mitten im kalten Winter,
Wohl zu der halben Nacht.

!
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Das Röslein das ich meine,
Davon Jesaias sagt:
Maria ist's, die Reine,
Die uns das Blümlein bracht:
Aus Gottes ewigem Rat

Hat sie ein Kindlein g'boren
Bleibend ein reine Magd.
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Das Blümelein, so kleine,
das duftet uns so süß,
mit seinem hellen Scheine
vertreibt's die Finsternis.
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd und Tod

!
. tweede lezing
!
. lied
!

Lukas 2: 1-20

!
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Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde

in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
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3 Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

. lied
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Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

!

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!
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voorbeden, stilte, Onze Vader

!

!
!
.
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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.
collecten, thema: Stad en de naaste

. eerste collecte Stoelenproject
Het Stoelenproject heeft als doelstelling het aanbieden van een
laagdrempelige opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in
Amsterdam. De opvang op het Stoelenproject loopt van 15 september tot en
met 30 april, en geldt alleen voor avonden en nachten. De accommodatie
Marnixstraat 248, onder de parkeergarage. Iedere avond kunnen er 40
mensen terecht. Daarnaast zijn er 5 crisisplaatsen. Tijdens de koude opvang
is er plaats voor 50 mensen. Koudeopvang geldt wanneer het enige dagen
vriest.
Uit vooral praktische overwegingen is het geboden comfort van de opvang
laag: koffie, thee, een eenvoudige maaltijd ( brood en soep ) en ontbijt,
matras ( geen dekens, geen kussens, geen douches).Ook is eventueel schone
kleding verkrijgbaar.
Giro: 13.20.598. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam
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. tweede collecte: gemeente
!

. orgelspel tijdens de collecten, Jan Pietreszoon Sweelinck, Öns is geboren
een kindekijn
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. slotlied

!

!
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Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
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. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
!
. orgelspel Nicolas le Bèque, Nöel ‘Puer nobis nascitus.’

. Mededelingen:

!

Woensdag 25 december, eerste kerstdag, kerkdienst in Vrijburg om 10.00
uur. Neem uw kinderen mee, dan kan er een kerstspel gespeeld worden.
Voorgangers, ds Jessa van der Vaart en Dik Mook
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Zondag 29 december, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.
Voorganger ds.H Frölich.
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Donderdag 26 december om 17.30 uur is er een kerstdiner in de kelder.
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Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze
volgen via http://kerken.streamit.eu.
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.

!
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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.

