
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderkerstfeest 25 december 2022 
 

Doe je licht aan 
 

 
 

Kerstspel geschreven door Annemieke van der Veen  
 
Voorganger: ds. Rachelle van A ndel 
Organist: Jan Pieter Lanooy 
Violist: Yannick Roelandse  
 
Kinderkerk: Elske de Boer, Elianne Roelandse, Annemieke van der Schee en 
Annemieke van der Veen, 
 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 
via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.vrijburg.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

  



 

 

Opening van de dienst 
 
Orgelspel: Praeludium über 'Quem pastores', Helmut Walcha 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
0.  Proloog 
 
1. Op het podium 
 
Vioolmuziek Lichtlied  
 
2. In het park  
 
Vioolmuziek Lichtlied 
 
3.  Bij de schapen  
 
Vioolmuziek Lichtlied  
 

4.Ondertussen in Bethlehem 

 
Zingen kinderen en gemeente: Stille Nacht, Heilige Nacht, met tekst van 
Coot van Doesburg  



 

 

 
 

5.  Van het veld naar de stal 

 
Zingen kinderen en gemeente: Midden in de winternacht 
 
  

Lied: Stille nacht (tekst Coot van Doesburgh) door gemeente en 
kinderen 

 
1. 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. 
 
2. 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 een weergaloos licht, 

  



 

 

(N.B. De tekst van de vier coupletten staat op de volgende bladzijde) 
  



 

 

1 Midden in de winternacht, 
ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
Herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, 
blaas uw 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 uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren 

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 uw 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! 
 

 
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
 
Gebed 
 
Lied: Wees welkom (Coot van Doesburgh, melodie “Nu sijt wellecome”) 
 
1 Wees van harte welkom, pasgeboren 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. 
  
 



 

 

2 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. 
 
Lezing: Lucas 2: 1-21 
 
Korte overdenking 
 
Muzikale improvisatie 
 
Stilte  
 
Voorbeden 
 
Stil gebed, afgesloten met 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 schuld 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

 
Mededelingen en collecten 
 
Collectethema: 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 dagen 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 
Stoelenproject aangewezen op giften. Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. 
t.n.v. Stoelenproject Amsterdam. 
 
Tweede collecte: onze diaconie 
De diaconie zet zich in voor de samenleving. 
Zij ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De di-
aconie ondersteunt voorts projecten In Amsterdam en ver daarbuiten. 
Rekening: NL 56 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 internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 en vrijburg.nl/collectediaco-
nie  gaan. In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalver-
zoekpagina van Vrijburg. In de kerk kunt u voorts bij de witte zuil bij de uit-
gang betalen met uw bankpas. 
 

    
  

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PqS8hGsepSYJ7uQajiSpdWTNNof1C1vc


 

 

De kinderen komen terug  
 
De gemeente gaat staan 
 
Slotlied: 481, 1,2 en3, Hoor de engelen zingen de eer 
 

 
 



 

 

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! 
 
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. 
 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel: Postlude on 'Hark! The Herald Angels sing', David Willcocks 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken 
  



 

 

Mededelingen  
 
Zondag 1 januari géén kerkdienst in Vrijburg. 
 
Zondag 8 januari kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds. Joost Röselaers. 
Het bestuur nodigt u allen uit voor de nieuwjaarsreceptie na afloop van de 
dienst 
 
Zondag 22 januari 12.00 - 15.00 uur. Lunch voor ouders en kinderen en krie-
belbeestjesworkshop onder leiding van Mark van Praagh. 

 
============================================================= 
 
De voorgangers van Vrijburg zijn, ds. Joost Röselaers, ds. Mpho Tutu van 
Furth en ds. Rachelle van Andel. 
 
Contactgegevens 
 
ds. Joost Röselaers 
Mobiel nummer: 06-55776713 
jhroselaers@gmail.com  
 

ds. Mpho Tutu van Furth, via 
pastor@vrijburg.nl 
 
ds. Rachelle van Andel 
rachellevanandel@vrijburg.nl 
 

 
Algemeen 
Vrijburg is een vrijzinnige christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 
Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor ieders 
persoonlijk geloof zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen in kerk-
diensten, gespreksgroepen en overige activiteiten. 
Voor de verschillende Nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden via onze web-
site: www.vrijburg.nl 
  

mailto:jhroselaers@gmail.com
mailto:pastor@vrijburg.nl
http://www.vrijburg.nl/


 

 

 


