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kerstliederen 
 
orgelspel  Johann Sebastian Bach, Pastorella 
 
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 het licht en ons oproept tot dienstbaarheid. 
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 
 
 
stilte, inkeergebed 
 
 
 
 
koor  Glory to God uit oratorio Messiah, G. F. Händel 
 
 
 
 
kerstlied Er is een roos ontloken  
allen couplet 1, koor 2, allen 3 
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(koor) 2. Die roos van ons 
verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
 
 

(allen) 3. Die bloem van Gods 
behagen  
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen  
als allerdorste tak.. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken  
in 't midden van de dood. 
 

1e deel Matteüs 1,18-25  
Een engel verschijnt aan Josef in een droom 
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De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria 
al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek 
ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een 
rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht 
erover haar in het geheim te verstoten.  
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de 
Eeuwige. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je 
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt 
door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam 
Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’  
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de 
profeet door de Eeuwige is gezegd:  ‘De maagd zal zwanger zijn en 
een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in 
onze taal betekent ‘God met ons’.  
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Eeuwige hem had 
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen 
gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had.  
 
korte overweging 1 
 
2e deel Lukas 2, 1-8  
 
Jezus wordt geboren in een stal 
 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners 
van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling 
vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging 
op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was.  
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze 
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in 
een doek en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats 
was in het nachtverblijf van de stad. 
 
 
kerstlied Licht 45 Stille nacht, heilige nacht 
 
Stille nacht, heilige nacht. 
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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. 
 
Stille nacht, heilige nacht. 
Klein en teer, levenskracht,  
licht dat d’hoop van miljoenen zal zijn. 
Nu ontroerend zo kwetsbaar en fijn. 
Bron van weergaloos licht,  
bron van een weergaloos licht. 
 
3e deel Lukas 2, 8-14 
De engelen brengen de goede boodschap 
 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de 
Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met 
grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor 
jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor 
jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich 
bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:  
Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

 
kerstlied 476 Nu zijt wellekome 
koor couplet 1, allen 2 en 3 
 
1. 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. 
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3.  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. 
 
korte overweging 2 
 
4e deel Lukas 2, 15-20  
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De herders brengen de goede boodschap 
 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders 
tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te 
zien wat er gebeurd is en wat de Eeuwige ons bekend heeft gemaakt.’ 
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind 
dat in de voederbak lag.  
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was 
gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders 
tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en bleef erover nadenken.  
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles 
wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 
 
stilte (1 minuut) 
 
koor Entre le boeuf van François-Auguste Gevaert.  
 
 
voorbeden afgesloten met 2x  

 
                Eeuwige     God,   wij    bidden   u     verhoor ons 
 
stil gebed 
 
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,  
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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 mevr. J.I.Meijering-Zijlstra 
 
collecten onder orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, 
’Ons is gheboren een kindekijn’. 
 
Thema Stad en de naaste 
Eerste collecte:  Het Stoelenproject   
Het Stoelenproject biedt opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos 
zijn in Amsterdam, los van regiobinding of verblijfsvergunning. Het is 
gelegen aan de Marnixstraat onder de parkeergarage en is open van 15 
september tot en met 30 april. Iedere avond en nacht is er onderdak 
voor 45 mensen. Tijdens de koudeopvang 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 stevige maaltijd, ontbijt, matras. Geen 
dekens, geen kussens, geen douches. De maaltijden worden door vele 
diverse vrijwilligers gekookt (kokenineenanderekeuken.nl). Ook de 
andere taken binnen het Stoelenproject worden voor het grootste deel 
door een 70tal vrijwilligers gedaan (www.stoelenproject.nl). 
De gemeente Amsterdam betaalt 90% van de vaste kosten. Voor de 
overige 10% en voor alle extra’s zoals muziekavonden of werving van 
vrijwilligers is het Stoelenproject aangewezen op giften. Rekening: 
NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam. 
 
Tweede collecte: diaconie 

 
gemeente gaat staan 

kerstlied 478 Komt, verwondert u hier, mensen 

http://www.stoelenproject.nl/
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2. Ziet, hoe dat men met Hem 
handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid 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 ’t al 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. 
 

 
afscheid en zegen de gemeente antwoordt met 

 
 
Orgelspel Nicolas Lebèque, ‘Puer nobis nascitur’. 
 
na de viering Kerstwensen! En glühwein en  thee. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Mededelingen: 
 
Dinsdag 25 december om 10.30 uur,  kerkdienst in Vrijburg. 
Voorganger ds.Japke van Malde 
 
Zondag 13 januari, na de dienst, opening van de tentoonstelling met 
werk van Robert Lambermont in de Moddermanzaal. 
 
Donderdag 31 januari om 20.00 uur, in de kerkzaal, programma over 
Beethoven o.l.v. Erik Visser 
 
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt 
ze volgen via 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. 
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De voorgangers van Vrijburg zijn Joep de Valk (06-53391524), Japke 
van Malde (071-5142807) en  Joost Röselaers (06-55776713). Wilt u 
een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt 
u hen bellen. 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap zonder 
dogma’s, gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en 
vrijzinnige jongeren. Verdraagzaamheid, respect, 
verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten 
die terugkomen in onze diensten, kringen, avonden en andere 
activiteiten. 

---------------------------------------------------------------------------  
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op 
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en 
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via  
www.vrijburg.nl 
 
Naam…………………………………………………………. 
 
Adres ………………………………………............................ 
 
Postcode en Woonplaats……………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………… 
 

 

http://www.google.nl/url?url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-het-teken-van-de-schaar-en-van-de-besnoeiing-image10583498&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_H1bVL38Gcf3aqb-gpAE&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=wehHdMUpNUfh5LawIjIy4Q&usg=AFQjCNEcEuvgKZSC5VmlfpC9Dg5zCObQww
http://www.vrijburg.nl/

