
 
24 december 2016 

 Kinderkerstviering 

 

In deze liturgie mogen geen muzieknotaties 
worden opgenomen. Wilt u een liturgie met 

muzieknotatie ontvangen, stuurt u dan een mail 
aan predikantsassistent@gmail.com of 

ellie.boot@hccnet.nl 

 
Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door 

Lara en Julia 
 
Pianospel 
Kinderen met kaarsjes komen binnen, terwijl ze 
zingen: “Eens op een nacht…” 
 
De kinderen lopen een rondje door de kerkzaal. 
Tenslotte zetten ze hun lichtjes op de muurtjes 

en zoeken een plaatsje in de kerk. 
Allen gaan staan en zingen: 
 
Lied: “Komt allen tesamen”: lied 477, 1 + 2 
(onzekere herkomst, vert. C.B. Burger) 

 
Groet en bemoediging (door Sanneke) 
vg Dat er vrede voor jullie mag zijn! 
allen Dat er vrede voor de wereld mag zijn! 
vg Wij zijn hier bij elkaar 
 om God te ontmoeten 
allen die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg en die ons nooit los zal laten. 
 

vg Vandaag maak ik jullie bekend 
 dat Jezus is geboren. 
 God heeft een nieuw begin gemaakt 
 in Betlehem 
 met een kind. 
 
Lied: “Stille nacht”:  lied 483 (t. J. Yserinkhuysen, 
vrij naar J. Mohr; m. F. Gruber) 

 
allen gaan zitten 

 
Het licht van de Adventskaarsen wordt 
aangestoken (door Olivier, Thijs, Judi en Linde) 
 
Olivier: 
Mensen kijken in het donker 
naar een wereld vol verdriet. 
Steek een kaars aan. Die vertelt je 
van het licht dat je straks ziet. 
 

kinderkoor: 
Het wordt anders. Het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 
en voor iedereen op aarde. 
Het wordt kerst. God is dichtbij. 
 

Thijs: 

Mensen kijken naar de sterren. 

Maar dat licht is ver en koud. 
Steek een kaars aan. Die vertelt je 
van het Licht dat van ons houdt refr. (koor) 
 
Judi: 
Mensen hebben mooie plannen. 
Maar er gaat zo vaak wat mis. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je 
dat Gods toekomst stralend is. refr. (koor) 
 
Linde: 
Mensen dromen mooie dromen 
van een wereld, licht en fijn. 
Steek een kaars aan. Die vertelt je 
hoe de wereld eens zal zijn. refr. (koor) 

 
Alle vier samen: 
Mensen gaan een beetje stralen, 
want het Licht raakt hen nu aan. 
Je ziet lichtjes in hun ogen 
als ze bij het Kerstkind staan. refr. (koor) 
 

Gebed om ontferming (door Lieke) 
 

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: “Eer zij God in onze dagen”: lied 487, 1 + 
2 (m. Frans volkslied, t. W. Barnard)  

 
 

Kerstevangelie: Lukas 2,1-5  
(Lukas wordt gelezen door Rozemarijn) 
 
21 In die tijd werd er een bevel van keizer 
Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners 
van het Romeinse rijk laten tellen. 2 Het was de 
eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat 

Quirinius de provincie Syrië bestuurde. 3 Iedereen 
moest geteld worden in de plaats waar zijn familie 
vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op 
reis. 
4-5 Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in 
Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit 
de familie van David, en David kwam uit Betlehem. 
Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria 
zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. 
 
Lied: “Eeuwen geleden” (door het kinderkoor) 
 



Vervolg kerstevangelie: Lukas 2,6-7 
 

6 Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het 
kind geboren. 7 Het was Maria’s eerste kind, een 
jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde 
hem in een voerbak voor de dieren. Want er was 
voor hen nergens plaats om te slapen. 
 

Lied: “O kindeke klein” (allen) 
 
Vervolg kerstevangelie: Lukas 2,8-13 
 
8 Die nacht waren er herders in de buurt van 
Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. 
9 Opeens stond er een engel tussen de herders, en 
het licht van God straalde om hen heen. De 

herders werden bang. 10 Maar de engel zei: ‘Jullie 
hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed 
nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. 
11 Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de 
Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van 
David. 12 En zo kunnen jullie hem herkennen: het 
kind ligt in een voerbak en is in een doek 

gewikkeld.’ 
13 En plotseling was er bij de engel een hele groep 
engelen. Ze eerden God en zeiden: 14 ‘Alle eer aan 
God in de hemel. En vrede op aarde voor de 
mensen van wie God houdt.’ 
 
Lied: “Hear the angels” (kinderkoor) 

 
Vervolg kerstevangelie: Lukas 2,15-20 
 
15 Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. 
De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan 
naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er 
gebeurd is. Laten we gaan kijken.’ 
16 Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden 
ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. 
17 Toen de herders het kind zagen, vertelden ze 
wat de engel over hem gezegd had. 18 Iedereen die 
het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de 
herders. 19 Maria probeerde te begrijpen wat het 
betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders 
gezegd hadden. 
20 De herders gingen terug naar hun schapen. Ze 
eerden God en dankten hem voor alles wat ze 
gezien en gehoord hadden. Want alles was precies 
zoals de engel gezegd had. 
 
Medley van kerstliederen door het kinderkoor 
 

Vervolg kerstevangelie: Matteüs 2,1-6  
(Matteüs wordt gelezen door Julia) 
 
21 Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in 
Judea. Herodes was op dat moment koning. 
Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er 
wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het 
oosten, uit een ver land.2 Ze vroegen aan de 
mensen in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de 
Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn 
ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En 
nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.’ 

3 Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij 

vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem 
schrokken. 
4 Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij 
elkaar komen. Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de 
messias geboren worden?’ 5 Ze zeiden: ‘In 
Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de 
heilige boeken. Daar staat: 6 «Luister, Betlehem in 

Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het 
land. Want uit Betlehem komt de leider van Israël. 
Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een 
herder voor zijn schapen zorgt.»’ 
 
Lied: “De wijzen, de wijzen”: lied 520, 1 – 5  
(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) 
 

Vervolg kerstevangelie: Matteüs 2,9-12 
 
9-10 Na het gesprek met Herodes gingen de wijze 
mannen op weg. En opeens was daar de ster weer 
die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster 
weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun 
de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het 

kind was. 
11 De wijze mannen gingen naar binnen. Daar 
zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze 
knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem 
de dure geschenken die ze meegebracht hadden: 
goud, wierook en mirre. 
12 ’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. 

In de droom zei God tegen hen: ‘Jullie moeten niet 
teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs 
een andere weg terug naar hun land. 
 
Lied: “Nu zijt wellekome”: lied 476, 1 + 4  
(m. Theodotus’ Paradys der Gheestelycke en 
Kerckelycke Lofsangen 1627; t. Oud-Nederlands lied) 

 

Inzameling van de gaven door Lara en Julia 
 
Voorbeden (Liselotte en Wester) terwijl bij elke 
gebedsintentie een kaars wordt aangestoken door 
Sjoerd 

Lieve God, 
dit is een licht 

voor deze aarde: 
dat wij goed voor haar zijn 
en haar niet kapot maken. 
 
Dit is een licht 
voor wie in oorlogsgebied leven 
en voor wie bang zijn voor aanslagen. 

 
Dit is een licht 
voor vluchtelingen: 
dat ze gastvrije mensen ontmoeten. 
 
Dit is een licht 
voor wie ziek zijn door kanker 
of door een andere ziekte: 

dat ze lieve mensen om zich heen hebben. 
 
Dit is een licht 
voor mensen die ’s nachts wakker liggen. 



 

Dit is een licht 
voor wie overleden zijn 
of wie zomaar in onze gedachten zijn. 
 
Dit is een licht 
voor onszelf: 
dat uw licht in ons geboren wordt 

en altijd met ons mee zal gaan. 
 
Net als Jezus bidden wij: 

 
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: “Middenin de winternacht”: lied 486, 1 en 2 
(t. H.L. Prenen, m. Catalaans kerstlied) 
 

Zegen 
 
Beaming van de zegen = lied 486, 4 
 
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 2016 
Voorganger: ds Ellie Boot  
Pianist: Skip van Rooij  
Ouderlingen: Diana Kneppers-Doornekamp, Mart 
Geelhoed  
Diaken: Wilma van de Kuilen 
Koster: Jaap van Ginkel 
Geluidsdienst: Jan van de Kuilen 
Koor van kinderen onder leiding van Anneke 
Waslander en Annemieke Huurdeman 
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.  
 
Collecte 
De eerste collecte is voor ‘Geef liefde voor Pakistan’. De 
tweede collecte is voor Jeugd- en jongerenwerk. 
 
Bij de eerste collecte:  
Kerst! We vieren uitbundig de geboorte van Jezus, Gods 
zoon. Hij leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Ook een 

kind met een verstandelijke beperking. In Nederland 
doen we er alles aan om hen mee te laten tellen. Met 
specialistische zorg, aandacht en veel liefde. In Pakistan 
is het krijgen van een kind met een verstandelijke 
beperking een schande. Ouders vinden het moeilijk hun 
weg hierin te vinden. Deze Kerst geven we aan 
gehandicapte kinderen in Pakistan. De partner 
organisatie van Kerk in Actie, NOAD (Netwerk van 
Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) werkt in 
Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor deze 
kinderen. Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als het 
de juiste aandacht en zorg krijgt, weer lacht en 
misschien zelfs naar school kan gaan. Veel kinderen zijn 
ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt hen met 
fysiotherapie, medicijnen en medische controles. 
 
Kaart 
Iedereen is uitgenodigd een kaart te tekenen die 
klaarligt in de ontmoetingsruimte en die we met onze 
dank naar de medewerkers van de Albert Heijn zullen 
brengen: de AH sponsorde de koekjes en chocolademelk 
van deze kerstavond. 
 
De laatste dag van het jaar, een dag van stilte in 
De Eshof 
Voor een ieder die behoefte heeft om op deze dag een 
moment van rust te zoeken, is er gelegenheid om even 
stil te staan en na te denken over gebeurtenissen die je 
persoonlijk raakten in het voorbijgegane jaar. De ruimte 
zal gevuld worden met ‘persoonlijke kunst’.  
U kunt luisteren naar prachtige muziek, u kunt op zoek 
gaan naar mooie gedichten… 
om gedachten te laten gaan, te laten komen; 
om weg te dromen, om achter te laten; 
om mee te nemen naar het nieuwe jaar. 
U bent van harte welkom! 
31 december 2016, 10.30 – 15.30 uur 
 
Kerkdiensten eind 2016 en begin 2017  
25 dec. 10.00u: Kerstmorgendienst; ds Ellie Boot   
31 dec. 19.00u: Oudejaarsavond; ds Ellie Boot  
1 jan. 10.00u: ds Ellie Boot;  nieuwjaarsbegroeting 
aansluitend aan de kerkdienst 
 
Oliebollenactie Grace Care 
Stichting Grace Care Nederland zal op 30 december 
vanuit de Paulus Parochie weer oliebollen verkopen. We 
doen dit aan de hand van voorverkoop. De oliebollen 
kosten € 9.- per zak van 10 oliebollen en twee zakken 
voor € 17,-. Na deze dienst zijn wij aanwezig in de hal 
met een intekenlijst voor de oliebollen. 
 
Agenda 
wo.28 dec. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
za.31 dec. 10.30u Een dag van stilte in de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     zijn 
de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren. 

 

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

