Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
Kerst 25 december 2018

De boodschap

voorganger: ds Japke van Malde
organist: Erik Visser
kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en Elske de Boer
Kerstspel geschreven door Annemieke van der Veen, geïnspireerd door “Engel” (Ingrid
en Dieter Schubert) en Vrijburgtradities

Orgelspel Giuseppe Aldrovandini, Pastorale in G
Luiden van de klokken
Welkom
Aansteken van de kaars
Stilte
de gemeente gaat staan
. aanvangslied: 477 Komt allen tezamen (vers 1 en 2), later, 3

2. De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel
dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning

. votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige,
die liefde is en grond van ons bestaan
die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt

. groet
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede.
. zang: vers 3 van het aanvangslied
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
Allen gaan zitten
Gebed
Inleidende woorden over engelen
Kerstspel

- Scene 1: Een ongeluk
- Scene 2: Op zoek

Gemeentezang:

Weet jij waar de boodschap is?!?
Nee ik niet, nee ik niet !
Weet jij waar de boodschap is?
Nee, ik niet !
- Scene 3: Verder zoeken
Gemeentezang:
Weet jij waar de boodschap is?!?
Nee ik niet, nee ik niet !
Weet jij waar de boodschap is?
Nee, ik niet !
- Scene 4: Op weg naar Bethlehem
Gemeentezang: Geen plaats (vers 1 en 2)

Geen plaats

1.
Er werd een jongetje geboren
en niemand wist ervan
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
En niemand is verwonderd
en niemand staat verbaasd
Als Jezus hier wil komen,
is er voor hem geen plaats

- Scene 5: In het veld

Gemeentezang: Vrede voor jou….

- Scene 6: In de stal
Gemeentezang: Midden in de winternacht
1. Midden in de winternacht ging de hemel open.
Die ons 't 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. Ziet, 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 de fluiten aan:
laat de bel, bimbam, laat de trom, rombom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte
Lezing (Lucas) en overdenking
Orgelspel Domenico Zipoli, Pastorale in C

Voorbeden afgewisseld met acclamatie:

Eeuwige

God, wij bidden u

ver-hoor ons

en afgesloten met stil gebed en gezamenlijk 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.
Mededelingen en collecten
. de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. A.Smeets-Atemma

. thema collecten: 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 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: gemeente
Muziek tijdens de collecten: Nicolas Le Bègue, ‘Puer nobis nascitur’

Kinderen komen terug

Slotlied (staande gezongen): Hoor de engelen zingen de eer, lied 481 NLB
vers 1, 2 en 3

2 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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met:

. orgelspel Bernardo Pasquini, Pastorale in G
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Morgen dinsdag 25 december om 10.30 uur kerstviering met de kinderen .
Voorganger de Japke van Malde
Donderdag 31 januari om 20.00 uur in de kerkzaal; programma over Beethoven o.l.v. Erik Visser
Zondag 30 december kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger:ds.Klaas de Vos
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.
De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke
van Malde (071-5142807) en ds 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 gemeenschap zonder dogma’s, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 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
roselaers@btinternet.com
Naam………………………………………………………….
Adres ………………………………………............................
Postcode en Woonplaats………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………

