
 
24 december 2017 

Kerstnacht 

 
Vooraf aan de viering zingen we enkele liederen 

die een aantal keren worden herhaald. Wie er al 
is, kan meezingen. Bij ieder lied wordt één van de 
Adventskaarsen aangestoken. 
 
“Jésus le Christ” (m. Jacques Berthier; Taizé) 
(We zingen de Franse tekst) 
 

“Christe lux mundi” : lied 921 (t. Johannes 8,12, 
m. Taizé) 
Vertaling: Christus, licht der wereld, wie u volgt 
heeft het licht dat leven geeft. 
 
“Nada te turbe”: lied 900 (t. naar Theresia van 
Avila, m. Jacques Berthier) 
Vertaling: Niets zal je verontrusten, niets zal je 
bang maken, wie God heeft ontbreekt niets, God 
alleen is genoeg. 
 
“Noel” (Matt Redman, Chris Tomlin & Ed Cash/arr. 
Heather Sorenson) door Free 

Love incarnate, love divine 
star and angels gave the sign. 

Bow to babe on bended knee, 
the Savior of humanity. 
Unto us a Child is born, 
He shall reign forevermore. 
 
Noel, we sing Noel! 
Come and see what God has done. 

Noel, we sing Noel! 
The story of amazing love! 
The light of the World, 
given for us, Noel. 
 
Son of God and Son of Man, 
there before the world began. 

Born to suffer, born to save, 
born to raise us from the grave. 
Christ, the Everlasting Lord 
He shall reign forevermore! 

 
Noel, noel... 
Sing we all Noel. 
Unto us a Child is born. 

He shall reign forevermore. 
 

allen gaan staan  
Groet en bemoediging 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Levende 

allen die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
… gebedsstilte … 

vg Gezegend Gij, eeuwige God 
 die de morgen ontbood 

 en het licht hebt geroepen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 
… gebedsstilte … 
vg Donker is de wereld, 
 duister vaak ons hart. 
 Zoeken willen wij 
 het licht van uw ogen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 

… gebedsstilte … 
vg Bij uw licht 
 zien wij elkaar: 
 mensen van uw welbehagen. 
 Houd uw aangezicht 
 voor ons niet verborgen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 
… gebedsstilte … 

 

Lied: “Stille nacht…”: lied 483 
(t. Johannes Yserinkhuysen, m. Franz Gruber) allen: 
 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, ingezet door “Licht in onze 
ogen”: lied 463 (t. Sytze de Vries, m. Kenneth 
George Finlay) 
 
Gloria: “Eer zij God…”: lied 487  
(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied) allen: 

 
de heilige Schrift 

 
Gebed voor de kerstnacht 
 
Profetie: Jesaja 8,23b – 9,6 

 
Lied: “Uit het duister hier gekomen” (t. Huub 
Oosterhuis; m. Henry John Gauntlett ‘Irby’;  
Tussentijds 137)  
 

Evangelie: Lukas 2,1-12 
 
Gezongen schriftlezing (Lukas 2,13-14): “Een lied 
weerklinkt in deze nacht”: lied 479 (t. naar Luke 
Wadding, vert. Sytze de Vries, m. Engeland) 
telkens eerste twee regels Free, vervolg allen: 
 

 
Evangelie: Lukas 2,15-20 
 
Lied (door Free): “Tiny Miracle” 
 

Come and see this tiny miracle, 
come and see this holy Child. 
 

O come and see this tiny miracle, 
there’s a spiritual presence here. 
O come and see this tiny being, 
and know we’re seeing 
the Holy Christ Child. 
 
Come now and see this tiny miracle, 
hear the lyrical baby’s cry. 
It is the sound of new creation, 
the Incarnation, 
the holy Christ Child 
 
We come, bow to worship 



We bring gifts of praise 
to lay before Him 

as we adore Him, the Lord! 
 
The Lord of Lords is here, 
here in the town, 
the town of Bethlehem, 
few will welcome him on his birthday. 
Until the angels rouse the shepherds, 
and start forever a celebration. 

 
Overweging 
 
Lied: “Komt, verwondert u hier mensen”: lied 
478, 1+4 (t. Emmerik 1645, m. Gent 1856) 
 

 
gebeden en gaven 

 
Inzameling van de gaven 
Aansluitend aan de collecte zingt Free: “God rest 
ye merry, gentlemen” 
 

God rest you merry, gentlemen, 

let nothing you dismay. 
For Jesus Christ our Saviour 
was born upon this day. 
To save us all from Satan’s power 
when we were gone astray: 
O tidings of comfort and joy 
comfort and joy 
O tidings of comfort and joy. 
 
From God our heavenly Father, 
a blessed angel came. 
And unto certain shepherds 
brought tidings of the same. 
How that in Bethlehem was born 

the Son of God by name: 
 
The shepherds at those tidings 
rejoiced much in mind. 
And left their flocks a-feeding, 
in tempest, storm and wind. 
And went to Bethlehem straightway, this 
blessed babe to find: 

 
But when to Bethlehem they came, 
whereat this infant lay. 
They found him in a manger, 
where oxen feed on hay. 
His mother Mary kneeling, 
Unto the Lord did pray: 

 
Now to the Lord sing praises, 
all you within this place. 
And with true love and brotherhood, 
each other now embrace. 
This holy tide of Christmas, 

 all others doth deface: 

 
Dankgebed en voorbeden 
Vooraf aan de gebeden zingen we de acclamatie 
en na het stille gebed zingen we die nogmaals: 

“Wek mijn zachtheid weer”: lied 925 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

 
allen 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. 
 
Slotlied: “Middenin de winternacht”: lied 486, 1 
en 2 (t. H.L. Prenen, m. Catalaans kerstlied) Free: 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = lied 486, 3+4 

 
Terwijl we de kerkzaal verlaten, zingt Free: “Have 
yourself a merry little Christmas”. 

 

U bent van harte uitgenodigd om een glas 
Glühwein of chocolademelk te blijven 

drinken en een broodje knakworst te eten. 
De opbrengst zal zijn voor het diaconale 

project Queen of Peace in Oeganda. 
Aan iedereen 

een gezegend kerstfeest toegewenst! 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting de Hoop. 
De tweede collecte is voor het Pastoraat. 
 
Bij de eerste collecte: De Hoop Opvangcentrum 
voor drugsverslaafden 
De Hoop richt zich op verslaving en de verslaafde met 
de christelijke visie op de mens, zoals de Bijbel 
daarover spreekt: de mens is een uniek schepsel van 
God. Een verslaafde is iemand die is vastgelopen op 
vrijwel alle niveaus van het leven: fysiek, psychisch, 
sociaal en spiritueel. Waar het op aan komt, is dat 
hij/zij moet stoppen met vluchten en hulp gaat zoeken. 
Dat kan bij De Hoop en onze bijdrage is daarbij 
welkom!  
 



Oliebollenactie Grace Care / Oeganda 
Stichting Grace Care Nederland en het Oegandateam 
zullen samen oliebollen verkopen. Ze doen dit aan de 
hand van voorverkoop. De oliebollen kosten € 9.- per 
zak van 10 oliebollen, twee zakken kosten € 17,-. Na 

deze dienst zijn ze aanwezig in de hal met een 
intekenlijst. Op vrijdag 29 december van 19.00-20.00 

en op zaterdag 30 december van 10.00-12.00 uur 
kunnen de oliebollen in de Eshof afgehaald en 

afgerekend worden. De bollen worden door een bakker 
gemaakt en zijn heerlijk! 

 

Tuin onderhoud 
Heeft uw tuin onderhoud nodig, maar komt u tijd te 

kort en kunt u hulp gebruiken? 
Dan staan wij, de jongeren van het Queen of Peace 

Highschool project, voor u klaar. 
In ruil voor onze hulp vragen wij een vrijwillige bijdrage 

voor de school in Oeganda. 
Interesse? 

Mail naar: queenofpeace.deeshof@gmail.com 
Of bel naar: 06-52382929 en laat een bericht achter. 

 

Taartenactie 
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de lekkerste 

taarten, zowel appeltaart, chocoladetaart, 
monchoutaart als kwarktaart. 

Per taart vragen wij 10 euro. De gehele opbrengst zal 
gaan naar het diaconaal project Queen of Peace 

Highschool in Oeganda. Interesse? 
Op de statafel ligt een aanvraagformulier dat u kunt 

mailen naar queenofpeace.deeshof@gmal.com of 
inleveren bij: Sandra v. Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 

 
Sponsor voor het Glühweinfestijn 
Er is een sponsor die ons vanavond het Glühweinfestijn 
schenkt, speciaal voor het diaconale project: Vino Mara 
v.o.f. (Dr. F.W. Klaarenbeeksingel 77, Hoevelaken), 
groothandel in dranken. Heel veel dank! 
 
Morgengebed 
Op 31 december is er ’s morgens geen gewone 
kerkdienst, maar een morgengebed. De aanvangstijd 
verandert niet: die blijft 10.00 uur. Het morgengebed 
duurt ongeveer een half uur. Er zal geen kinderdienst 
en geen oppas zijn. 
 
Overige kerkdiensten: 
maandag 25 december 10.00 uur: kerstmorgendienst 
m.m.v. de Eshofcantorij; voorganger ds Ellie Boot 
zondag 31 december 19.00 uur: oudejaarsavondviering 
m.m.v. het Pauluskoor; voorganger ds Ellie Boot 
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