
 

 

Remonstranten en  
Vrijzinnige Protestanten 
 
Kerstochtend 25 december 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger: ds Japke van Malde  
organist: Jan Pieter Lanooy 
kerst kinderfilm: Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en Reinier 
Hattink   
zang: Kaiyi Min  
 

 
Orgelspel  
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom  
Aansteken van de kaars  
 
Aanvangslied: Komt allemaal te samen (nr. 477, vers 1 en 2, later 3) 

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem.  
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,  
Komt laten wij aanbidden, die koning.  

 
2. De hemelse eng’len riepen eens de herders,  
Weg van de kudde naar ’t schamel dak  



 

 

Spoeden ook wij ons, met eerbied’ge schreden:  
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden, die koning.  
 
Begroeting:   
Wij dragen deze dienst op aan de Eeuwige   
uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. 
Zijn liefde en vrede zij met u allen, als een licht in de duisternis.  
Amen.  
 
Lied: 477 vers 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.  
     
Gebed  
 
Kerstfilm voor en door de kinderen  
 
Lezing Mattheus 1: 18 – 25 (uit Bijbel in gewone taal), het verhaal over Jezus’geboorte  

Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken, maar nog voordat ze ge-
trouwd waren, werd Maria zwanger. 
19Jozef was een goed mens. Hij dacht: Ik kan niet met Maria trouwen, want 
ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen, maar dat zal ik in het 
geheim doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte 
vrouw. 
20Toen kreeg Jozef een droom, hij zag een engel van God, die zei: ‘Jozef, na-
komeling van David, luister! Je kunt rustig met Maria trouwen, want de zoon 
die zij verwacht is van de heilige Geest. 21 Je moet hem Jezus noemen, hij zal 
zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.’ 
24Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel gezegd had. Hij trouwde 
met Maria, maar ze sliepen niet met elkaar voordat haar zoon geboren werd. 
En Jozef noemde hem Jezus. 
 
 
Lied: NLB 462 vers 1, 2, 3 en 4 
 
Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn  



 

 

voor wie worden dood gezwegen, levenslang gebroken zijn?  
 
Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn  
waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn?  
 
Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt  
tot een stralend nieuwe zomer, waar de vredesbloesem ruikt.  
 
Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht.  
 
Overdenking  
 
Orgelspel   
 
Voorbeden  

                                                                                 
Mededelingen en collecten 
 
.   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 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: diaconie 
   Rekening: NL 56 INGB 0004 626979 
 
Tikkies 



 

 

Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 
reader of tikkie-app (via playstore of appstore)  
 
Eerste collecte                                              Tweede collecte 
 

 
 
          
Slotlied NLB 481 vers 1, 2 en 3 
  
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren heer,  
vreed’ op aarde ’t is vervuld, God verzoent der mensen schuld  
Voeg u volken in het koor, dat weerklinkt de hemel door  
zing met algemene stem, voor het kind in Bethlehem  
hoor de eng’len zingen d’ eer, van de nieuw geboren heer.  
 
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 nieuw geboren heer.  
 
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  
 
Orgelspel   
 
Mededelingen:  



 

 

 
Zondag 27 december,geen dienst. 
 
Zondag 3 januari 2021. Dienst on line om 10.30 uur. 
Voorganger: Lodewieke Groeneveld. 
 
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 Japke van Malde (071-5142807), ds 
Joost Röselaers (06-55776713) en Lodewieke Groeneveld (06-40832921) 
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. 


