
 

 

Kerstochtend 
25 december 2021  
  
 
 
 
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger:  Jasper Dijkman  
gespeeld door:  Max, Christian, Stientje, Timon,  Elisabeth, Coosje, Eloïse, 
   Reinier, Eefje, Lotte, Norah, Cato, Lukas, Yara, Esmee,  
   Wout, Julian. 
gemaakt door: Reinier Hattink, Annemieke van der Veen,    
   Elianne Roelandse, Gert van Drimmelen, Seth Mook.  
zangers:  Jan de Vries, Conna Wardenaar, Cas Kemna,   
   Polona Offerhaus, Erik Timmerman. 
organist:   Jan Pieter Lanooy 



 

 

Orde van de dienst 
 
. orgelspel  
 
. luiden van de klokken 
 
. stilte 
 
. aansteken van de kaars  
          
.   lied In de nacht gekomen (LB 505) 

      
 
 



 

 

 
2.  In de nacht gekomen 
kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht. 
 

3. In de nacht gekomen, 
onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht. 
 

. votum 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 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. 
 
 
 
 
 film De drie-nog-niet-zo-wijzen 
 
 
 
 
. lezing Jesaja 11:1-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

. lied Er is een roos ontloken (LB 473) 
 

 
 
2.Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
 

3. Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 
 

 
. overdenking 
 



 

 

.  orgelspel 
 
. voorbeden, stilte, 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. 

 
.   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: Diaconie.  De diaconie zet zich in voor de samenleving. 
Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-
aconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar buiten. 
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730 
 



 

 

Voor digitaal collecteren, maken wij gebruik van 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). U kunt ook in 
uw internet applicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en/of collecte 2, diaco-
nie 1730 gaan. 

                             
                                                                                           
. slotlied Midden in de winternacht, 1-3 (LB 486)    

 



 

 

2. 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! 
 
3. 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! 
 
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 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! 
 
 uitzending en zegen,  
 
. orgelspel  
 
Aansluitend na de dienst om 11.30: Digitale koffie via Jitsi 
 
Na afloop drinken we digitaal koffie met elkaar via 
https://meet.jit.si/vriburgkoffienadedienst. Het is heel eenvoudig in de om-
gang, u hoeft slechts op de knop hieronder te drukken en wij verschijnen in 
beeld! 
******************************************************** 
 
. Mededelingen:  
 
Zondag 2 januari 2022,  digitale kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, 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 Facebook groep. 
 
De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joost Röselaers (06-55776713) en  
Jasper Dijkman (06-41760555). 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 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. 


