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                                                                                                               Hans Memling, engel met een olijftak

voorganger: Joost Röselaers



organist: Erik Visser

Voorafgaand aan de dienst wordt gezongen:

1. Lied 503 Wij staan aan een kribbe 

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon:
dit leven zal stralen, door de hemel bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

2. Hoe leit dit kindeken

Hoe leit dit Kindeken hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer
Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

Sa, ras dan, herderkens, komt naar de stal
Speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken
Mij dunkt dat het nu wel haast slapen zal



Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer
Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij
Zingt een motetteken voor uwen Koning
Wilt Hem vermaken door uw melodij
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer
Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

3. Lied 486 Midden in de Winternacht 

Midden in de winternacht /ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,/antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,/herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, /laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

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, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren! 

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, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

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 blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!



4. De cantorij zingt: We three kings of orient are  

5. De cantorij zingt: Coventry Carol  

6. De cantorij zingt: Entre le boeuf   

7. Lied 475 Ik mag hier aan uw kribbe staan

Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven. 

Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

8. De cantorij zingt: Good king wenceslas



9. Lied 487 Eer zijn God in onze dagen

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

2. 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.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.  

.   orde van dienst

.   orgelspel Bernardo Pasquini, Pastorale in G

. luiden van de klokken

. stilte

. aansteken van de kaars 



de gemeente gaat staan

.   lied 477: 1-2-3 (komt allen tezamen) 

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.

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.

. 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 477: 4-5 (komt allen tezamen, zie boven)

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,

Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

                                                                            de gemeente gaat zitten

. gebed 



. De cantorij zingt:  ‘Il est ne le divin enfant’

. lezing: Lucas 2: 1-7

. lied 476: 1-3-4 (Nu zijt wellekome) 

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.

. lezing: Lucas 2: 8-20 

. De cantorij zingt:  ‘God rest you merry gentlemen’

. overdenking

. lied 489: 1-2 (Komt ons in diepe nacht ter ore) 



Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.

Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

. voorbeden , stil gebed, afgesloten met 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.

.  De cantorij zingt: Noël Nouvelette

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

. tweede collecte: gemeente

.   muziek tijdens de collecten: Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘Ons is gheboren 
een kindekijn’.

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor mevr. T.E.H. van Groen-         
Meijer

. slotlied 481: 1-2 (en 3 na zegen), Hoor de engelen zing de eer 



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!

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



.   lied 481: 3 (vervolg) 
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!



. orgelspel  Domenico Scarlatti, Pastorale in D

Na de dienst is er gelegenheid een glas gluhwein met elkaar te drinken. 
********************************************************

. Mededelingen: 

Maandag 25 december kerkdienst voor jong en oud, in Vrijburg om 10.30 
uur. De kinderen spelen het kerstverhaal.
Voorganger: ds Japke van Malde

Zondag 31 december, oudjaar. Kerkdienst om 10.30 uur.
Voorganger: ds Liesbeth Baars

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 (0655776713). Onze 
jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-28562748). Wilt u een gesprek met één 
van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen.
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