
 
24 december 2015 

 Kerstavond 
 

 

De liturgie bevat (bijna) geen muzieknotaties. Deze 

mogen niet zonder toestemming op het internet 

gepubliceerd worden. Wie graag een liturgie met 

liederen en muzieknotatie (voor zover die niet in 

het nieuwe liedboek staan) wil ontvangen, kan een 

mail sturen aan ellie.boot@hccnet.nl of aan 

keesvanrietschoten@gmail.com 

 

 

Pianospel 

Kinderen met instrumenten komen binnen, terwijl 

ze zingen: 

 

Lied: “Heb je ’t al gehoord?” (t. en m. Cees West) 

(door de kinderen) 

 

Heb je ’t al gehoord? Luid de klok, luid de klok. 

heb je ’t al gehoord? Luid de klok, luid de klok! 

’t Kerstfeest is nu begonnen. 

Steek alle kaarsjes aan.  

’t Kindeke werd geboren 

in een stal hier ver vandaan. 

Vrede op aarde, licht overal. 

Laat de trompetten schappen. 

Stop alle ruzies, stop al het kwaad. 

Even vergeten die narigheid en haat. 

Heb je ’t al gehoord? Luid de klok, luid de klok. 

heb je ’t al gehoord? Luid de klok! 

 

Als alle kinderen voorin de kerkzaal zijn worden de 

instrumenten in een doos gedaan. De kinderen 

zoeken een plaatsje en het wordt stil. Allen gaan 

staan. 

 

Groet en bemoediging  

vg Vrede met u! 

allen Vrede voor de wereld! 

vg Onze hulp is in de Naam 

 van de levende God 

allen die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Gedicht (Bette Westera & Mies Westera-Franke) 

door Sanneke Beukers en Koen van den Berg  

De duisternis was diep en dicht, 

de aarde leek verloren. 

Maar in de nacht riep God het licht: 

er werd een kind geboren. 

 

Toen barstte plots de hemel los 

en in een gouden gloed 

zweefden de engelen van God 

de aarde tegemoet. 

 

Ze zongen in de stille nacht 

een lied van pais en vree. 

Ze lachten blij en vroegen zacht: 

wie zingt er met ons mee? 

 

Ze zongen tegen ’t duister in 

zo mooi als nooit tevoren 

en als je goed wilt luisteren 

kun je hun lied nog horen. 

 

Openingslied: “Stille nacht” (t. J. serinkhuysen, vrij 

naar J. Mohr; m. F. Gruber) 

allen gaan zitten 

 

We maken het licht om ons heen;  

Het licht wordt aangestoken door Lara Floor. 

Intussen zingen we: “Lied van het licht” (t. Greet 

Brokerhof-van der Waa, m. Gerard van Amstel) 
De coupletten worden door Floor Boezeman, 

Rozemarijn en Liselotte Waslander gezongen, het 

refrein door het koor. 

 

 

Gebed om ontferming (door Sarah van Geer) 

 

Lieve God, 

alleen U weet wat wij meebrengen 

aan vreugde en verdriet, 

aan liefde en leed. 

 

Wij bidden: 

laat in deze kerstnacht 

in al uw mensen een licht gaan branden, 

zodat er blijheid ontstaat 

en liefde voor elkaar. 

 

Laat dat licht het winnen 

van de duisternis. 

Dan wordt Jezus ook in ons geboren. 

Amen. 

 

Gloria: “Gloria in excelsis Deo”: lied 487  
(m. Frans volkslied, t. W. Barnard)  

 

 

Kerstevangelie: Lukas 2,1-5 (Wester Schuiteman 

en Liselotte Waslander) 

 

Lied: “Kind van God” (t. Gerard van Midden, m. 

Gerard van Amstel; Dromen worden waar, 10) 

vers 1 door het kinderkoor, overige verzen allen 

 

Vervolg kerstevangelie: Lukas 2,6-20 

 

Lied: “Nu zijt wellekome”: lied 476, 1+3 
(m. Theodotus’ Paradys der Gheestelycke en 
Kerckelycke Lofsangen 1627; t. Oud-Nederlands lied) 

 

 

Kerstverhaal (door Feije Duim) 

 

Lied: “Dag ster, grote ster!”  

(t. Gerard van Midden, m. Gerard van Amstel; 

Dromen worden waar, 14) door het kinderkoor 

 

Inzameling van de gaven door Naomi du Crocq en 

Jonathan van der Veen; aan alle kinderen wordt 



intussen door Lara Floor en Jonne Meijer een 

kerstgeschenkje uitgedeeld. 

Intussen zien we foto’s van het werk dat ‘onze’ 

jongeren de afgelopen zomer in Moldavië hebben 

verricht. De eerste collecte is bestemd voor werk 

als dit. 

 

Voorbeden (met Rozemarijn Waslander en Jonne 

Meijer) 

 

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. 

 

Lied: “Vredegroet” (t. Greet Brokerhof-van der 

Waa, m. Gerard van Amstel; Dromen worden waar, 

20) kinderen vers 1 en 2, allen vers 3; refrein 

steeds allen 

 

Zegen 

 

Beaming van de zegen: “Middenin de winternacht”: 

lied 486, 1 en 2 (t. H.L. Prenen, m. Catalaans 

kerstlied) 
Alle kinderen, die aan het begin met een 

muziekinstrument zijn binnengekomen, mogen 

naar voren komen. Ze krijgen opnieuw een 

instrument en mogen tijdens het refrein muziek 

maken. 

 

Voor alle kinderen staat buiten (bij droog weer) of 

binnen (bij nat weer) chocolademelk klaar! 

 

 

Aan iedereen van harte 
een gezegend kerstfeest gewenst! 

 

Zondagsbrief 24 december 2015 
 
Voorganger: Ellie Boot 
Pianist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: Jan Vogel; Nel van Rietschoten 
Diaken: Wilma van de Kuilen 

Koster: Aalt van de Pol 
Koor van kinderen onder leiding van Anneke 
Waslander en Ingrid Kroneman 
Fotograaf: Maarten Kneppers-Doornekamp 
 
Alle kinderen die mee hebben gewerkt: BEDANKT! 

Aan deze dienst werkten verder mee de leiding van de 
kinderdienst en andere betrokkenen. 

 

 

bij de symbolische schikking: 

Je moet het dromen 

je moet het hopen 

je moet het zien 

met de ogen van je ziel 

 

 
Collecte 
De eerste collecte is (via Kerk in Actie) voor de hulp aan 
kinderen in Moldavië. De tweede collecte is voor het 
jeugd- en jongerenwerk. 

 
Bij de eerste collecte: kwetsbare kinderen in 
Moldavië  
Vandaag geven we aan kinderen in Moldavië. Ze wonen 
niet eens zo ver bij ons vandaan, maar hun leven ziet er 
heel anders uit. Ze zijn straatarm. Veel ouders zijn 
vertrokken naar de grote steden om daar werk te 

zoeken. Sommige vaders en moeders grijpen uit 

wanhoop naar de drank of slaan hun kinderen. Kinderen 
krijgen nauwelijks gezond eten en leven in koude, 
donkere huizen. De kerken in Moldavië hebben, met 
steun van Kerk in Actie, kinderopvangcentra opgericht 
waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de 
kinderen gezellig spelen, ze krijgen hulp bij hun 

huiswerk en een warme maaltijd. Er zijn in heel 
Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze 
dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. 
De jongeren uit onze kerken, die afgelopen zomer naar 
Moldavië zijn geweest, hebben gewerkt aan de bouw 
van zo’n dagcentrum. Tijdens de inzameling van de 

gaven zullen foto’s van hun bezigheden te zien zijn. 
 
Kerkdiensten eind 2015 en begin 2016 
24 dec. 22.00u: Kerstnachtdienst 
25 dec. 10.00u: Kerstmorgendienst met medewerking 

van gospelkoor Free 
27 dec. 10.00u: TOP2000-kerkdienst; organisatie: 

Liesbeth van het Ende, Diana Kneppers-Doornekamp, 
Ellie Boot 
31 dec. 19.00u: Oudejaarsavond; ds Ellie Boot 
3 jan. 10.00u: drs Erik Idema; nieuwjaarsbegroeting 
aansluitend aan de kerkdienst 
 


