
 
25 december 2015 

Eerste Kerstdag 
 

 

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 ontvan-

gen, kan een mail sturen aan ellie.boot@hccnet.nl 

of aan keesvanrietschoten@gmail.com 

 

 

Aan deze kerstmorgendienst werkt gospelkoor 

Free mee. Mocht u de muziek mooi vinden, zou u 

dan het applaus willen bewaren tot na (het lied dat 

volgt op) de zegen? 
 

Vooraf zingt gospelkoor Free: “Hij is de zoon van 

God” (Geron Davis, Christopher Phillips, Jukka Palonen; 

vert. Trijnie Hilberts) 
 

Welkom; stil gebed 

allen gaan staan  

Groet 

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. 

 

Lied: “Komt allen tezamen”: lied 477, 1 en 2 
(onzekere herkomst; vert. C.B. Burger) 

 

Drempelgebed 

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! 

 

Vers 5 van “Komt allen tezamen”: 

allen gaan zitten 

 

Gebed om ontferming, ingeleid door Free met: 

“Happy Xmas (War Is Over)” (John Lennon en Yoko 

Ono; vocaal arrangement Lodewijk de Vries) 
 
Het is alweer kerstmis en een nieuw jaar breekt aan.  Ik 
hoop dat het een goed jaar wordt zonder angst. Kerst is 
voor iedereen, niet alleen voor je naasten.  Als je maar 

wilt zijn de oorlogen voorbij. 

 

Hierna volgt een gesproken gebed om ontferming. 
 

Gloria: met Free zingen we het slot van ‘Happy 
Xmas’ 
 

de heilige Schrift 

 

Gebed voor eerste Kerstdag 
 

Gesprek met de kinderen over hoe laat het is. 

Daarna mogen ze naar de kinderdienst gaan. 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 62, 10-12 

 

Lied door Free, als inleiding op de evangelielezing:  

“The christmas way” 
(Music and Words: Eyvind Skele, Arr: Tore W. Aas) 
 

 

Lezing uit het evangelie: Lukas 2,15-20 

 

Acclamatie: vers 2 van “Laat ieder het horen”  

(m. traditional Welsh melody, bew. Jan van Ingen 

Schenau; Op Toonhoogte 75) 
 

Overdenking 

 

Lied: “Ik mag hier aan uw kribbe staan”: lied 475 
(t. Paul Gerhardt, vert. Jan Wit) 

 

gebeden en gaven 

 

Inzameling van de gaven; intussen komen de 

kinderen terug uit de kinderdienst. 

Tijdens de inzameling zingt Free: “Christmas Time” 
(t. en m. Bryan Adams en James Vallance; vocaal 
arrangement Lodewijk de Vries) 

 
Er is iets met kerst waar we het hele jaar naar uitkijken. 
Het is te merken in ogen van de kinderen en de glimlach 
van de ouderen.  Het gaat over vrede en harmonie. Als 
we deze gedachte kunnen vasthouden dan zullen alle 
dagen kerst zijn. 
 

Voorbeden; tijdens de voorbeden klinkt pianospel. 

Als besluit van de voorbeden zingt Free: “Heal the 

world” (t. en m. Michael Jackson, vocaal arrangement 

Lodewijk de Vries) 
 
Vooraf aan het lied: 

We leven in een wereld vol onrust, onbegrip en angst. Ik 
wil het verschil maken en ik hoop dat we dit samen 
kunnen doen, zodat mijn generatie en de generaties 
hierna een betere plaats krijgen om te leven overal op 
aarde. Als we maar genoeg ons best doen en geloven in 

de liefde dan moet het lukken. Laten we de wereld beter 
maken en bewaren voor onze kinderen! 
 
Maak van de wereld een betere plek, voor jou en voor 
mij en voor iedereen. Er zijn veel brandhaarden op de 
wereld, maar als je vanuit liefde je best doet dan 

kunnen we ervoor zorgen dat mensen gaan samenwer-
ken. 
 

We besluiten dit lied met gebed in stilte, gevolgd 

door het gezamenlijk gebeden Onze Vader. 

 



Slotlied: “Eer zij God in onze dagen”: lied 487  

(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied) staande 

Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas 

in ons midden. 

 

Zegen 

 

Free zingt, als beaming van de zegen: “Glory, 

glory a King is born” (t. Erwin de Vos, m. Leon van 

Veen) (U kunt hierbij gaan zitten.)  

 
Glorie, de Koning is geboren, degene die we verwach-
ten. Hij brengt licht en sluit niemand uit. Hij redt ons en 
verliest ons niet uit het oog. 

 

 

Aan iedereen  
een gezegend kerstfeest gewenst! 

 

U bent van harte uitgenodigd na de kerkdienst 
koffie, thee of limonade te blijven drinken. 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het hospice van Nijkerk. De 
tweede collecte is voor de eredienst. 
 
Kerkdiensten eind 2015 en begin 2016 
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 
 
Verdere informatie over de kerk: www.pgdeeshof.nl  

Kerkdiensten beluisteren: www.kerkdienstgemist.nl 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

