
 
24 december 2015 

Kerstnacht 
 

 

De liturgie bevat (bijna) geen muzieknotaties. 

Deze mogen niet zonder toestemming op het 

internet gepubliceerd worden. Wie graag een 

liturgie met liederen en muzieknotatie wil 

ontvangen, kan een mail sturen aan 

ellie.boot@hccnet.nl of aan 

keesvanrietschoten@gmail.com 

 

bij de symbolische schikking: 

Je moet het dromen 

je moet het hopen 
je moet het zien 

met de ogen van je ziel 

 

De eerste adventskaars wordt aangestoken. 

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

 

De tweede adventskaars wordt aangestoken. 

We zingen: “The first Nowell” (traditional; arr. D. 

Willcocks) 1 t/m 4 cantorij; refr.+ 6 allen 

 

De derde adventskaars wordt aangestoken. 

We zingen: “Middenin de winternacht”: lied 486, 1 

en 2 (t. H.L. Prenen, m. Catalaans kerstlied)    staande 

 

De vierde adventskaars wordt aangestoken. 

We zingen: “Er is een roos ontloken”: lied 473  
(t. Jan Wit, m. 16e eeuw/Michaël Praetorius 1609) 

 

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! 

vg Donker is de wereld, 

 duister vaak ons hart. 

 Zoeken willen wij 

 het licht van uw ogen. 

allen Zegen ook ons met uw licht! 

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! 

 Amen. 

 

Lied: “Komt allen tezamen”: lied 477, 1, 3 en 4 
(onzekere herkomst; vert. C.B. Burger) 

allen gaan zitten 

 

Gebed om ontferming, ingezet door “Licht in onze 

ogen”: lied 463, 1 (t. Sytze de Vries, m. Kenneth 

George Finlay) vers 1 cantorij 
 

Gloria: “Een lied weerklinkt in deze nacht”: lied 

479, 1 en 4 (t. naar Luke Wadding, vert. Sytze de 

Vries, m. Engeland) eerste twee regels cantorij, vervolg 
allen: 
 

de heilige Schrift 

 

Gebed voor de kerstnacht 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 8,23 – 9,6 

(t./vert. Huub Oosterhuis/NBV, m. Antoine Oomen; 

Verzameld Liedboek p. 393) 

 

Evangelie: Lukas 2,1-20 

 

Acclamatie: “Kind ons geboren” (zie boven; zonder 

herhaling) 

 

Epiloog (muzikaal) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: “Een ster ging op uit Israël”: lied 496  
(t. Jan Duin, m. Engeland) vers 1 cantorij: 

 

gebeden en gaven 

 

Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 

naar muziek. Tegen het eind van de collecte zingt de 

cantorij: “Heden zult gij zijn glorie aanschouwen” (t. 

Huub Oosterhuis, m. Frank Bullens; muziekbladen 

‘Continuo’ pp. 731-738, september 2009) 

 

 

Dankgebed en voorbeden, steeds besloten met: 

… gebedsstilte … 

vg Zo bidden wij: 

allen “Licht zal er zijn” (t. Jaap Huttenga, m. Wim 

Krist) 

 

allen Onze Vader… 

 

Slotlied: “Hoor de eng’len”: lied 481 
(t. Charles Wesley, vert. Willem Barnard, m. Felix 

Mendelssohn Bartoldy) 

 

Zegen 

 

 

 

Blijft u een glas Glühwein drinken…? 
Aan iedereen 

een gezegend kerstfeest toegewenst! 
 

Kerstnachtbrief 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Eshofcantorij onder leiding van Annahes Boezeman 
Klarinet: Tom van Noord 

Ouderlingen: Martie Doppenberg, Nico Peer 
Diaken: Jan van de Kuilen 



Lector: Pim van Tent 
Welkomstdienst: Lieske Duim 
Koster: André Lekkerkerker 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Stichting De Hoop. De tweede 

collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. 

 
Bij de eerste collecte 
De visie van De Hoop op verslaving en de verslaafde 
ontleent de stichting aan de christelijke visie op de 
mens, zoals de Bijbel over hem 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. 
 
TOP2000-kerkdienst op 27 december 
Komende zondag vieren we een kerkdienst die in het 
teken zal staan van de TOP2000. Niet ‘om zomaar eens 

wat anders te doen’, maar omdat ook moderne muziek 

je kan raken en je bij de kern van je wezen kan 
brengen – waar God is. Moderne muziek gaat dikwijls 
over diepe emoties als verdriet, hoop, liefde. De dienst 
begint om 10 uur. Van harte welkom! 
 

Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl zijn de 
kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, rechtstreeks of 
als archiefopname. 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

