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Voorganger: Ds Annegien Ochtman-de Boer 

Lector: Gon Homburg  

Pianist: Daan Mulder 

 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

pianospel  Francois Couperin, “Les Barricades Mysterieuses”. 

 

Luiden van de klokken 

 

Welkom en korte mededelingen 

 

Aansteken van de kaars  

 

Stilte 

          

 De gemeente gaat staan 

 

Lied 444: 1,2,3 

 
 

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. 

 

Votum: 

 Voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 

 Gemeente: Die liefde is en grond van ons bestaan. 

 Voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn. 

 Gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 



 

Groet:   

 Voorganger: Vrede zij u. 

 Gemeente: De wereld zij vrede. 

 

Lied 444: (vervolg) vers 4,5 

 

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.  

 De gemeente gaat zitten 

  

Inleidende bijbellezing: Jesaja 11: 1-10 

 

Gebed 

 

Lied 601 

 



 

2. Licht, van mijn stad de stedehou-

der, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend 

kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn 

ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die 

leeft. 

 

 

 

Lezing: Jesaja 9: 1-5  

 

Lied 494: 1,2   

 



 

2. Gij zijt ons doorgegeven 

een naam, een oud verhaal 

uw woorden uitgeschreven 

in iedere mensentaal. 

Ons eigen levenslot 

met uw geluk verweven, 

zo zijt Gij onze God. 

 

Lezing: Lucas 1: 39-56     

 

Lied 433: 1,2,5 

 

 

2. Kind dat uit uw kamer klein 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

 

5. Lof zij God in ’t hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid

.    

Overdenking 

 

Stilte  

 

Piano: Robert Schumann, Romance nr. 2 (op.28)    
 



 

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.  

 

Mededelingen 

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor Baukje van der Wal.  
 

Collecten na afloop van de dienst 

                                                     

Thema  collecte: Stad en de naaste. 

 

.   eerste collecte: Het Harriët Tubmanhuis    

Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tij-

delijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 

die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 

Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als 

Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfs-

vergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelin-

genproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken en de 

zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.  

Rekening  NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 

Amsterdam 
 

.   tweede collecte: Diaconie. De diaconie zet zich in voor de samenleving zij  

ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De diaco-

nie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar buiten.  

Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730 

 



 

We zijn recent overgestapt van Tikkies naar een algemene QR code. Deze 

kunt u niet met uw eigen bank app lezen maar wel met een algemene QR-

code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone) of zelfs de Tikkie 

QR-lezer. U kunt ook in uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 

en/of vrijburg.nl/collectediaconie gaan.  

In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoek pa-

gina van Vrijburg. Als u in de kerk bent kunt u ook de witte zuil bij de uit-

gang voor contactloos betalen met uw bankpas gebruiken. 

                                                                                  

 

 de gemeente gaat staan   

Lied 477: 1,2 

 

https://www.vrijburg.nl/collecte1
http://vrijburg.nl/collectediaconie


 

 

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. 

 

 

Uitzending en Zegen, de gemeente antwoordt met  

 

Lied 477: 3 ( zie vorige bladzijde) 

 

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.

 

 

Pianospel Pjotr Iijitsj Tsjaikovsky, ’December-Kerst’ (uit De Seizoeen, 

op.37a) 

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

hopen dat u de anderhalvemetermaatregel respecteert bij het naar buiten 

gaan. 

 

 

Mededelingen: 

24 december Kerstviering online (opname beschikbaar vanaf 20.00 

uur) 

Op kerstavond klinken de vertrouwde kerstliederen, gezongen door de 

Cantorij. Joost Röselaers spreekt de overdenking uit, Paul Haenen vertelt 

een eigentijds kerstverhaal. 



 

 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 

volgen via http://kerken.streamit.eu. 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende geloofsgemeenschap, gevormd 

door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, verant-

woordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugko-

men in onze diensten, kringen, gespreksavonden en andere activiteiten. 

 

 

Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  

onze nieuwsbrief aanvragen bij jhroselaers@vrijburg.nl. 

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en mee-

praten in onze LinkedIn groep. 

 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Joost Roselaers (06-776713) en Jasper 

Dijkman (06-4176055). Wilt u een gesprek met een van hen of heeft u vra-

gen over Vrijburg, dan kunt u hen bellen. 

 

25 december 10.30 uur Kerstdienst met kinderkerk (live) 

Op Eerste Kerstdag is iedereen welkom maar in het bijzonder de kinderen. 

Hun Kinderkerstfilm gaat tijdens de dienst in première. Jasper Dijkman 

leidt de dienst en de Cantorij zorgt voor de musikale omlijsting. 

26 december Kerstdienst online (opname beschikbaar vanaf 10.30 

uur) 

Op Tweede Kerstdag wordt er een dienst uitgezonden vanuit Vrijburg. 

Joost Röselaers leidt de dienst en Mpho Tutu spreekt een overdenking uit. 
 

http://kerken/
http://www.vrijburg/

