
 
24 december 2016 

Kerstnacht 

 

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 

 
De eerste adventskaars wordt aangestoken. 
De cantorij zingt de canon: “Er is een roos 
ontloken”: 
 Er is een roos ontloken 
 uit barre wintergrond,  
 zoals er was gesproken 
 door der profeten mond. 
 
De tweede adventskaars wordt aangestoken. 

We zingen: “Stille nacht…”: lied 483 
(t. Johannes Yserinkhuysen, m. Franz Gruber) 
 
De derde adventskaars wordt aangestoken. 
“Geen vals licht” – Marinus van den Berg  
(uit: Licht dat met ons gaat) 
 
De vierde adventskaars wordt aangestoken. 
We zingen: “Komt, verwondert u hier mensen”: 
lied 478, 1+3+4 (t. Emmerik 1645, m. Gent 1856) 
 

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

allen gaan zitten 
Gebed om ontferming 

 

Gloria: “Laat ieder het horen”, 1 en 2 (m. 

traditional Welsh melody, bew. Jan van Ingen 
Schenau; Op Toonhoogte 75) 1 cantorij, 2 allen  
 
 

de heilige Schrift 
 
Gebed voor de kerstnacht 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 8,23b – 9,6 
 
Lied: “Hij die de hoge bomen” (t. Johan Klein, m. 
Michael Praetorius; Zingend Geloven IV,69) allen: 
 
Evangelie: Lukas 2,1-13 

Engelenzang (allen): 
Ere zij God in de hoge; 
vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen! 

Vervolg evangelie: Lukas 2,15-20  
 
Muziek 
 

Overweging 
 
Lied: “Het licht is uitgezaaid” (t. Sytze de Vries, m. 
Willem Vogel; Zingend Geloven VIII,7) cantorij vers 1: 

 
gebeden en gaven 

 

Inzameling van de gaven. Intussen zingt de 
cantorij “Transeamus” en “The first Nowell” 
(waarbij allen de refreinen en het laatste vers 
meezingen) 
 
“Transeamus” 

Transeamus usque Bethlehem 
et videamus hoc verbum quod factum est. 
Mariam et Joseph et Infantem positum in 
praesepio. 
Transeamus, audiamus multitudinem 
militiae coelestis laudantium Deum, 
Mariam et Joseph et Infantem 
positum in praesepio. 
Gloria, Gloria in Excelsis Deo. 
Gloria, Gloria et in terra pax hominibus. 
Bonae voluntatis, et in terra pax. 
Transeamus et videamus quod factum est. 

 
(vertaling: Laat ons naar Bethlehem gaan en het woord 
aanschouwen dat (mens) geworden is. 
Maria en Jozef en het kind, in een kribbe gelegd. 
Laat ons gaan aanhoren de menigte van hemelse 
legerscharen die God loven, Maria en Jozef en het kind 
in een kribbe gelegd. 
Ere, ere zij God in den hoge 
Ere, ere en vrede op aarde voor de mensen 
van goede wil, en vrede op aarde. 
Laat ons gaan en zien wat gebeurd is.) 

 
“The first Nowell” (traditional; arr. D. Willcocks) 1 

t/m 4 cantorij; refr.+ 6 allen 
 
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 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. 

Zegen 
 
Slotlied: “Wij staan aan een kribbe”: lied 503  
(t. Sytze de Vries, m. William James Kirkpatrick) 
 

 

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: Ellen van der Linden, José van Dasselaar  
Diaken: Henry Westein  
Lector: Hans van den Berg  
Welkomstdienst: Lieske Duim  
Koster: André Lekkerkerker  
Geluidsdienst: Jan Vogel 
 
Collecten 

De eerste collecte is voor Stichting De Hoop.  
De tweede collecte is voor het pastoraat. 
 
Bij de eerste collecte 
Opvangcentrum voor drugsverslaafden 
De visie van De Hoop op verslaving en de verslaafde 
ontleent het aan 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!  
 
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 

 
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. 
 
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 
 
Oppas op 1 januari 
Vraag aan ouders met kleine kinderen: als jullie op 1 
januari van de kinderoppas gebruik willen maken, 
zouden jullie dat dan willen melden aan Linda 
Borgdorff? (e-mail lborgdorff@telfortglasvezel.nl of tel. 
2530655) Dan kan zij zorgen dat er die ochtend 
kinderoppas is. 
 
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, rechtstreeks of 
als archiefopname. 

 
 

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

