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De droom van de drie koningen (in de kathedraal Saint Lazere in Autun in Bourgogne, verbeeld door 

meester Gislebertus, 12e eeuw) 

 

 

 

voorganger: ds Japke van Malde  

organist: Jan Pieter Lanooy 

kinderkerk: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en Elske de Boer  

Lector: Wim Janse  

Viool: Yannick Roelandse  
 

Het kerstspel “Twee koningskinderen” is geschreven door Annemieke van der Veen, ge-

inspireerd door ‘Later zul jij koning zijn’ door Akke Clara Thimm-Stelwagen en Pieter 

Witteveen (IKOSonderwijs),  en Vrijburgtradities 

 



 

 

Orgelspel Claude Daquin (1694-1772)  Noël variaties. 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom  

Aansteken van de kaars  

Stilte      

   de gemeente gaat staan 

 

Aanvangslied: Komt allemaal samen (uit de bundel LICHT van Coot van 

Doesburgh) – melodie “Komt allen tezamen” 

 

Komt allemaal samen - één in wat wij denken 

één in de wens om eind’lijk op te staan.  

Open het hart, de ziel, de mond de ogen.  

Wij kunnen met ons allen, wij kunnen met ons allen,  

Wij kunnen met ons allen, het leven aan.  

 

En weet dat wij samen - bergen gaan verzetten.  

Bergen die eeuwig leken vast te staan.  

Zoek zachte krachten om het te bereiken.  

Wij kunnen met ons allen, wij kunnen met ons allen,  

Wij kunnen met ons allen, het leven aan.  

 

Want allemaal samen - kunnen wij het klaren   

Sterk voor de eigen overtuiging staan.  

Wees maar niet bang, de één staat naast de ander.  

Wij kunnen met ons allen, wij kunnen met ons allen,  

Wij kunnen met ons allen, het leven aan.  

 

Begroeting:   

Aan het begin van deze viering spreken wij uit  

dat wij bij elkaar zijn in herinnering aan het eeuwig Licht,  

aangeroepen onder veel verschillende namen.  

Moge dit Licht ons hart openen 

voor een geest van liefde en mededogen 

ook in deze viering.   

 

 



 

 

Lied: Wees welkom (Coot van Doesburgh) – melodie “Nu sijt wellecome” 

 

Wees van harte welkom, pas geboren kind  

zo kwetsbaar, klein en weerloos, zo teerbemind. 

Wees van harte welkom in een wereld diep verward,  

welkom in ons huis, in ons leven, in ons hart  

Kom in ons hart. 

 

Wees van harte welkom kleine zonnestraal,  

zo’n levensgroot geschenk voor ons allemaal. 

Wees van harte welkom als een vaste zekerheid,  

blijk van pure liefde en vrede in de strijd.  

Kom in ons hart.  

 

Gebed  
 

Kerstspel: Twee koningskinderen  

 

Scene 1: Bij de rivier  
Prinses Ivanka is van huis vertrokken en stuit op een rivier – 
 gelukkig is er een veerman die mensen helpt om de rivier over te 
steken.  

 

Lied:  



 

 

Scene 2: In het bos  
Prinses Ivanka ontmoet een armoedig geklede vrouw.  

 

Scene 3: Langs de weg  
Prinses Ivanka ontmoet een kind dat haar vader en moeder kwijt is.  

 

Lied: vervolg “Vrede voor jou”:  

 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 

Jij die de hele wereld draagt; 

kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt  

tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. 

 

Scene 4: Op de kale vlakte, bij de herder  
Prinses Ivanka komt op een vlakte, en ziet dan een groep herders met schapen. Ze raken 
aan de praat over de vraag wat “zorgen voor een ander” betekent, en hoe je goed kunt doen.  
 

Muzikaal intermezzo: Allegro uit concerto in A minor van Vivaldi.  
 

Scene 5: Ondertussen in Bethlehem  
In Bethlehem is het een drukte van belang in de herberg. De waard heeft niet voor iedereen 
plaats om te slapen. Als Jozef met de zwangere Maria om een plaats vraagt, mogen ze in de 
stal slapen. Daar wordt hun kindje geboren, Jezus.  

 

Lied: Stille nacht, heilige nacht (tekst Coot van Doesburgh)  

 

Stille nacht, heilige nacht  

groot geluk werd gebracht  

In een kleine armoedige stal 

ligt het kind dat geluk brengen zal 

Rust en vrede op aarde 

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 weergaloos licht.  



 

 

 

Scene 6:  Op het veld  
De herders krijgen een boodschap van een engel en gaan het kind Jezus bezoeken.  

 

Lied: NLB 498 Bethlehem, o uitverkoren stad, vers 1 en 5.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. ‘Ere in de hoge’ zingen 

alle engelen tezaam. 

Voor de herder der geringen 

tot de glorie van zijn naam. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

   

Scene 7: De koningen   
Drie koningen uit verre landen komen het kindje Jezus bezoeken. Eén van hen is de vader 
van prinses Ivanka.  

 

 

 

 



 

 

 

Lied: Kijk eens om je heen (uit de bundel “Tussentijds”, tekst Hanna Lam, 

muziek Wim ter Burg) 

 

 
 

2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,  

wij zijn in de wereld niet alleen.  

God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen.  

Ook al zijn wij nog maar klein, God wil onze vader zijn.  

 

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

 

Lezing Mattheus 2: 1 – 15 (Bijbel in gewone taal) 

Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment de koning. 
Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen 
uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: ‘Waar is de koning 



 

 

van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien aan de hemel, nu zijn 
we gekomen om de nieuwe koning te eren.’ 
Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Hij liet alle priesters en geleerden bij 
elkaar komen en vroeg: ‘Waar zal de messias geboren worden?’ Ze zeiden: ‘In Betlehem in 
Judea, want dat staat in de heilige boeken: “Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de be-
langrijkste steden van het land. Want uit Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen 
voor het volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.” 
Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten 
wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden. Daarna zei hij: ‘Ga naar Betlehem en zoek 
uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen ver-
tellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren.’ 
Daarna gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder 
gezien hadden, dat maakte hen heel erg blij. De ster wees hun de weg en bleef staan boven 
het huis waar het kind was. Ze gingen naar binnen en zagen het kind bij zijn moeder Maria. 
Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meege-
bracht hadden: goud, wierook en mirre. 
’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God tegen hen: ‘Jullie moeten 
niet teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land. 
Toen de wijze mannen weggegaan waren, kreeg Jozef een droom. In zijn droom zag hij een 
engel van de Heer, die zei: ‘Sta op! Je moet met Maria en het kind naar Egypte vluchten. 
Daar moeten jullie blijven totdat ik zeg dat jullie terug kunnen gaan. Want Herodes is op zoek 
naar het kind, hij wil het doden.’ Meteen stond Jozef op en vertrok midden in de nacht met 
Maria en het kind naar Egypte. Daar bleven ze tot de dood van Herodes. 
Dat moest zo gebeuren. Want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staan deze 
woorden van God: «Ik heb mijn Zoon teruggeroepen uit Egypte.» 

 

Overdenking  

 

Orgelspel  improvisatie 

 

Voorbeden 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  

 

 

Muziek  Johannes Brahms (8133-1897) Es ist ein Ros entsprungen opus 122 



 

 

          

Kinderen komen terug 

 

Slotlied NLB 481 vers 1 (staande gezongen):  

 

 
 

 

Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met:  



 

 

 
 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium in G-dur 

 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

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

 

Mededelingen: zondag 29 december, 10.30 uur kerkdienst 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 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, 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 

roselaers@btinternet.com  

 

Naam…………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………............................ 

 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………… 
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