
 

 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 
zondag 24 december 2019 
Kerstavond  

                                       

                                                                                                                          
                                                               Rembrandt, de aanbidding van de herders 

                              

 
voorganger: Joost Röselaers 
organist: Jan Pieter Lanooy  
cantorij o.l.v. Kaiyi Min  

 
 
 
 



 

 

Voorafgaand aan de dienst 
wordt gezongen: 
Nu daagt het in het Oosten 

  
2 De duisternis gaat wijken 

 van de eeuwenlange nacht. 

 Een nieuwe dag gaat prijken 

 met ongekende pracht. 

 

3 Zij, die gebonden zaten 

 in schaduw van de dood, 

 van God en mens verlaten – 

 begroeten ’t morgenrood.                  

 

 

 

 

 

4 De zonne, voor wier stralen 

 het nachtelijk duister zwicht, 

 en die zal zegepralen, 

 is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

5 Reeds daagt het in het oosten, 

 het licht schijnt overal: 

 Hij komt de volken troosten,                          

die eeuwig heersen zal.                                                                                        

                                                  

 
We three kings of Orient are 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Hoe leidt dit kindeke 
 
1. 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, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer. 

 

 

2.  Saras dan herderkens, komt naar de stal, 

     Speelt een zoet liedeken voor dit teer Lammeken. 

     Mij dunkt, het nu wel haast slapen zal. 

     Na, na, na, na, na, na, . . . 

 

 

3.  En gij, o engeltjes, komt hier ook bij; 

     zingt een motetten voor Uwen Koning; 

     Wilt hem vermaken door uw melodij 

     Na, na, na, na, na, na, …… 



 

 

2. They looked up and saw a star 
 shining in the East beyond them far 
 And to the earth it gave great light 
 and so it continued both day and night 
 refrein 
 



 

 

 
3. And by the light of that same star, 
 three wise men came from country far. 
 To seek for a King was their intent, 
 and to follow the star wherever it went 
 refrein 
 
4. This star drew nigh to the north-west 
 Over Bethlehem it took it’s rest 
 And there it did both stop and stay, 
 right over the place where Jesus lay 
 refrein 
 
5. Then enter’d in this wise men three, 
 Full reverently upon their knee. 
 And offer’d there, in his presence, 
 their gold and myrrh and frank incense 
 refrein 

 
 



 

 

 

 2.     Zend ons een engel ieder uur 

 dat ons ontvoert van U vandaan, 

 wanneer wij voor de blinde muur 

 van uw geheime plannen staan. 

 

3 Zend ons een engel met uw licht 

 in onze slaap, de metgezel 

 die troost brengt met het vergezicht 

 van God met ons, Emmanuel. 

 

4 Zend ons in hem de zekerheid 

 dat U ons zelf bezoeken zult 

 en bij ons wonen in uw tijd, 

 en leer ons wachten met geduld. 

 
                 Midden in de winternacht  
1. Midden in de winternacht 

ging de hemel open, 

Die ons het heil der wereld, 

antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied: 

Herder waarom zingt gij niet? 

      Laat de citers slaan 

      blaast de fluiten aan. 

      laat de bel, laat de trom, 

      laat de bestorm 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: 

    herder, 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 blaast 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 fluitende. 

 Laat de bel, bim, bam 

 Laat de trom, rom, bom, 

 kere om, kere om, 

 laat de beltrom horen: 

 Christus is geboren! 



 

 

 

.   orde van dienst 
 
.   orgelspel  
 

. luiden van de klokken 

 

. stilte 

 

. aansteken van de kaars  

          

 

de gemeente gaat staan   

 

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



 

 

 

2 De hemelse engelen 

 riepen eens de herders 

 weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

 Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

 refrein 

 

3 Het licht van de Vader, 

 licht van den beginne, 

 zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 

 goddelijk kind, gewonden in de doeken! 

 refrein 

 

. 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) 

 

4 O kind, ons geboren, 

 liggend in de kribbe, 

 neem onze liefde in genade aan! 

 U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

 refrein 

 

5 Zingt aarde en hemel, 

 zingt nu engelenkoren, 

 zingt alle scharen rondom de troon: 

 Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

 refrein 

 



 

 

                                                                            de gemeente gaat zitten 

. gebed  

 

. De cantorij zingt:  O kom o kom Immanuel  

 

. lezing: Lucas 2: 1-7 

 

. lied 475 

 

  

 

 

 



 

 

 

2 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. 

 

3 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. 
 

. lezing: Lucas 2: 8-20  

 

. Lied Eer zij God in onze dagen  



 

 

 

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 gedra 

         gen,                 

 alle schuld tot elke prijs, 

 geef in onze levensdagen 

 peis en vreê, kyrieleis. 

 Gloria in excelsis Deo. 
 

. overdenking 

 



 

 

. lied Stille nacht, heilige nacht 

  2     Hulploos kind, heilig kind, 

 dat zo trouw zondaars mint, 

 ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 

 wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 

 Leer me U danken daarvoor. 

 Leer me U danken daarvoor. 

 

3 Stille nacht, heilige nacht! 

 Vrede en heil, wordt gebracht 

 aan een wereld, verloren in schuld; 

 Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

 Amen, Gode zij eer! 

 Amen, Gode zij eer! 



 

 

. 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: Hodie Christus natus est   

 

.   mededelingen en collecten  
 

.   collecten: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 da-

gen 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. Ook de andere taken binnen het Stoelenproject worden voor het 

grootste deel door een 70tal vrijwilligers gedaan). 

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 Stoelen-

project aangewezen op giften. Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. 

Stoelenproject Amsterdam. 

 

.   tweede collecte; gemeente 

 

.   muziek tijdens de collecten: Johannes Brahms ( 1838-1897) Es ist ein Ros         

entsprungen opus 122 

 



 

 

Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code reader of 

tikkie-app (via playstore of appstore) of via de witte zuil bij de uitgang van de kerk. 

 

                                                               
Coll. 1 Stoelenprojekt                                             Coll. 2 gemeente 

 
 

 

lied 481: 1-2 (Hoor de englen zing de  Heer) 



 

 

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 

 

.   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! 
 

. orgelspel  Claude Daquin (1694-1772) Noël variaties. 

 

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

******************************************************** 

 

. Mededelingen: Morgen, woensdag 25 december, om 10.30 uur in Vrij-        

burg “Kerstochtend met kinder-inspringspel over het kerstverhaal.” 

Voorganger, ds Japke van Malde en Annemieke van der Veen.(e.a.) 

 

Zondag 29 december kerkdienst om 10.30 uur in Vrijburg. 

Voorganger dhr. Jasper Dijkman. 

 

 



 

 

  

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 mee-

praten in onze LinkedIn groep. 

 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Joost 

Röselaers (06-55776713) 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 bel-

len. 

 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, ge-

vormd 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  
www.vrijburg.nl 
 
Naam…………………………………………………………. 
 
Adres ………………………………………............................ 
 
Postcode en Woonplaats……………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………… 

 

 

http://www.vrijburg.nl/
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

