
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

Kerstochtend 25 december 2014 

voorgangers:    ds Jessa van der Vaart en Dik Mook 
kerstspel o.l.v.            Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse,  
     Margriet Dijkmans van Gunst 
organist:     Erik Visser 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Bernardo Pasquini, Pastorale in B 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaarsen  
          
de gemeente gaat staan 

.   lichtlied  doe je licht aan  

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

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



.  openingslied:   

!  

2.   Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
      dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
     ‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
      Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.’ 
      Kyriëleis. 

3.   Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, 
      zij zochten onzen Here met offerand. 
      Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
      te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
      Kyriëleis. 

          de gemeente gaat zitten 

. gebed 

. koffer en kerstspel   



. lied tijdens het kerstspel ‘Geen plaats’ 

!  

!  
        in

!

!  

1. Er werd een jongetje geboren  
    en niemand wist er van. 
    Pas later zouden ze het horen; 
    hij was Maria’s eerstgeboren 
    en Jezus was zijn naam.  
refrein 
En niemand is verwonderd 
en niemand staat verbaasd. 
Als Jezus hier wil komen  
is voor hem geen plaats! 

2. De nacht was koud en pikkedonker, 
    de herberg was op slot. 
    Toen gingen ze een kribbe zoeken 
    en pakten hem in oude doeken. 
    Hij was de zoon van God. 
refrein 



.   lied na het kerstspel 

1. 
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!  
 
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 citers 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 citers 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 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 

. lezing   Mattheus 1, 1 – 2, 12 

. lied   ‘De koning van het sterrelicht’  
    tekst: Wonno Bleij, melodie: trad. 1556 

!  
2.    Het is gedaan met nacht en dood, 
       En ook de stilte moet verdwijnen. 
       Nu schijnt een licht, zo stralend groot: 
       De Zon der zonnen zoekt de zijnen. 



       Refrein :Vrede op aarde, eer zij God komt laat ons Gode glorie zingen 

3.   Brachten de engelen de glans 
      Der hoge hemel met zich mede, 
      Als kleine ster betreedt nochtans 
      Het kwetsbaar Kind zijn baan van vrede.  
      Refrein 

4.   En al wie wankelt ziet het licht, 
      De richting waarin hij moet lopen, 
      Totdat hij vindt het aangezicht, 
      Het baken dat hem weer doet hopen. 
      Refrein 

7.   Nu breekt de luide jubel uit 
      sinds lang verstomde mensenmonden; 
      een ster verrijst, en zon ontspruit, 
      het licht der schepping is hervonden.  
      Refrein 

. overdenking 



!  
2.   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. 

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. 



. voorbeden, stilte, Onze Vader 

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. Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject 
Amsterdam  

tweede collecte: diaconie 

orgelspel  tijdens de collecten,Nicolos Le Bêque, Noël ‘Puer nobis nascitur’    

na de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkzaal en vervolgen kort 
het kerstspel.  

. slotlied    ‘De zon komt op in ’t oosten’ 
    t: Coot van Doesburgh, m: Melchior Vulpius 1609 

De nachtelijke stilte 
die eindelijk verdwijnt. 
De zon verdrijft de kilte. 
Aan ‘t duister komt een eind.  

En gaat hij straks weer onder, 
niet bang zijn voor de nacht. 
Daarna volgt weer het wonder 
vol warmte, licht en kracht.  

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, “Ons is geboren een kindekijn” 



Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

. Mededelingen:  

Zondag 28 december,kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. M. Roos 

Zondag 4 januari, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger ds. T.R.Barnard 
Na afloop is er een nieuwjaarsreceptie in de Moddermanzaal. 

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. 

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. 


