
Kerstnacht 2016 

Dromen dromen en engelen zien 

!  
Caravaggio, Vlucht naar Egypte ca. 1595 

voorganger:   ds Joep de Valk 
orgel/piano:   Erik Visser 
Vrijburg cantorij olv   Tristan Knelange 
lectores    Carlien Moree, Joan de Roos,  



kerstliederen 

orgelspel, Bernardo Parquini , Pastorale in G 
  

luiden van de klokken 

stilte en aansteken van de kaars 

de gemeente gaat staan 
Lichtlied doe je licht aan 

!  
  

votum en groet 
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. 
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openingslied 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.  

gemeente gaat zitten 
inleiding/  stilte 

cantorij Chant du soir, Tabortüznel, Lajos Bardos 
  
inkeer 
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kerstlied Nu zijt wellecome 
cantorij couplet 1, allen 2 en 3 

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 

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. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 

kerstverhaal 1e deel Matteüs 1,18-25 
Een engel verschijnt aan Josef in een droom 

korte overweging 1 

kerstverhaal 2e deel Lukas 2, 1-7  
Geboorte van Jezus 

kerstlied Licht 45 Stille nacht, heilige nacht 

Stille nacht, heilige nacht. 
Groot geluk werd gebracht. 
In een kleine armoedige stal  
ligt het kind dat geluk brengen zal. 
Rust en vrede op aard,  
rust en vrede op aard. 
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Stille nacht, heilige nacht. 
Klein en teer, levenskracht,  
licht dat hoop van miljoenen zal zijn. 
Nu ontroerend zo kwetsbaar en fijn. 
Bron van weergaloos licht,  
bron van een weergaloos licht. 

kerstverhaal 3e deel Lukas 2, 8-14 
De engelen brengen de goede boodschap 

kerstlied 478 Komt verwondert u hier mensen 

cantorij couplet 1,    allen couplet 2 en 3 

!  
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2   Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne goedheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ons draagt in zijne hand. 

3   Die de hemel heeft geschapen 
en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, 
wordt in hooi en stro gewend. 
Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot. 

korte overweging 2 

kerstverhaal 4e deel Lukas 2, 15-20  
De herders brengen de goede boodschap 

stilte  

cantorij: Notre Pere, Maurice Duruflé 

voorbeden afgewisseld met Heer ontferm U 

!  
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meditatieve stilte 

gezamenlijk “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 
bloemen voor  Tristan Knelange 

collecten onder orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, “Ons is 
gheboren een kindekijn”. 

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

.   tweede collecte, gemeente 
gemeente gaat staan 

kerstlied 487 Eer zij god in onze dagen –  

!  
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2  Eer zij God die onze vader  
En die onze koning is  
Eer zij God die op de aarde  
Naar ons toegekomen is  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
 
afscheid en zegen 

3   Lam van God Gij hebt gedragen  
Alle leed tot elke prijs  
Geef in onze levensdagen  
Peis en vree kyrieeleis  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo  
Gloria in excelcis Deo 

orgelspel, Nicolas Le Béque, Puer nobis nascitur 

na de viering  Glühwein, sap. 

mededelingen 

Op zondag 1 januari is er geen kerkdienst. 

Zondag 8 januari 2017, kerkdienst om 10.30 uur, voorganger is, 
mw. ds E. de Clercq 
Na afloop van de dienst is er een nieuwjaarsbijeenkomst in de 
Moddermanzaal, met hapjes en drankjes. 

Vrijburg wil een levendige, gastvrije geloofsgemeenschap zijn,  
een plaats van bezinning en bezieling, waar ruimte is voor vragen,  
zoeken en twijfelen.  
Wij staan open voor alle bronnen die ons inspiratie geven bij onze 
zoektocht door het leven en bij het mens zijn in de wereld, met name 
de bijbelverhalen, maar zeker ook poëzie en andere 
wereldgodsdiensten.  
Naast spiritualiteit is de zorg voor elkaar belangrijk. 
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Vrijburg staat in de samenleving – letterlijk en figuurlijk – en wil daar 
ook naar handelen. 

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

De voorgangers van Vrijburg zijn  ds. Joep de Valk (06 53391524) en 
ds. Japke van Malde (071-5142807) 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, 
dan kunt u hen bellen. 
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