
 

 

Dienst Kerstavond 

24-12 2021 

  
 

 

Remonstranten en 

Vrijzinnige Protes-

tanten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: Joost Röselaers 

kerstverhaal: ds. Gremdaat   

organist: Jan Pieter Lanooy 

leden van de Cantorij o.l.v.Kaiyi Min 

lector Gert van Drimmelen 

 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www kerkTV. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orde van de dienst 

 

 

. luiden van de klokken 

 

 

.   lied477   vers 1,2,3  

 
 

 

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. 



 

 

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. 

 

 

Welkom en korte mededelingen 

. aansteken van de kaars 

 

.  Stilte 

 

.  lezing Johannes 1 

 

.  lied   

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. 

 

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

    Zingt een motetteken voor uwen koning, 

    wilt hem vermaken met uw melodij: 

    Na, na, na, na, na, na, kindeken teer, 

    ei zwijg toch stil sus, sus, en krijt niet meer. 

 

(Oudnederlands volkslied) 

 
 

 

.   Kerstverhaal: Lucas 2: 1-20 

 

 

 

 

 



 

 

.  lied 487 

   
 

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 gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

. overdenking  



 

 

 

.   lied: Hodie Christus natus est. 

 

 

. 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. 

 

.   mededelingen 

 

.   collecten Thema  Stad en de naaste 

 

.   eerste collecte: Kerstavond, 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 - is bestemd voor onze gemeente.  

In het bijzonder voor het in standhouden van de kerkdiensten is uw bijdrage 

onmisbaar evenals voor het in standhouden van het kerkgebouw.  

In deze coronatijd wordt uw bijdrage voor de online kerkdiensten die uitge-

zonden worden nog meer op prijs gesteld   

 Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 o.v.v.1720 
 

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 alge-

mene 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, ge-

meente 1720 gaan. 
        
 

                                                       
  

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vrijburg.nl/collecte1


 

 

.   slotlied 481 

        
 
 
 
 
 



 

 

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,  

 

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! 
 

.  Kerstverhaal door ds.Gremdaat 

 

. orgelspel  David Willocks, Postlude on ‘Hark, the herald Angels sing’ 

 

 

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

. Mededelingen:  

 

Zondag 26 dec. tweede kerstdag digitale  kerkdienst  vanuit Vrijburg om 

10.30 uur.  

Voorgangers ds. Mpho Tutu en ,ds. Joost Röselaers 

 



 

 

 

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. 

 


