
 
25 december 2016 

Eerste Kerstdag 
 

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 

 
Orgelmuziek: Pastorale (BWV 590) – J.S. Bach 

(eerste drie delen) 
 
vg Wij die dwalen in het donker 
 zien een helder licht; 
 over wie wonen in een land vol duisternis 
 gaat een stralend licht op. 
 Uitbundig laat u ons juichen, 
 u overstelpt ons met vreugde. 

 
 Want een kind is ons geboren, 
 een zoon is ons gegeven. 
 De heerschappij rust op zijn schouders; 
 en men noemt hem: 
 wonder van beleid, sterke God, 
 Vader voor eeuwig, Vredevorst. 

(naar Jesaja 9,1-6) 
 
We zingen: “Betlehem, o uitverkoren stad”: 
lied 498 (t. Wonno Bleij, m. Henry John 
Gauntlett) Tussen de verzen in wordt telkens 
een adventskaars aangestoken. 
 

Hierna gaan allen staan en zingen “Komt allen 
tezamen”: lied 477,1+3  
(t. C.B. Burger; m. onzekere herkomst) 
 
Groet en drempelgebed 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 

allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg God, u die ons nabij komt 
 in een mensenkind, 
 Jezus van Nazaret, 
 zie ons hier aan: 
allen richt op wie is neergebogen, 
 maak vrij wie is opgesloten, 
 wees een licht voor ons uit. 
 Amen. 
 
Lied: vers 5 van “Komt allen tezamen” 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, driemaal besloten met: 
(Taizé, liederen- en gebedenboek, 68) 

 
 
Gloria: “Eer zij God in onze dagen”: lied 487  
(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied) 

 

de heilige Schrift 
 
Gebed voor eerste Kerstdag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze 
naar de kinderdienst gaan. 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 52,7-10 
 
Lied: “Gij morgenster en mensenzoon”: lied 
496,3 (t. Jan Duin, m. Engeland) 
 
Lezing uit het evangelie: Johannes 1,1-14 
 
Lied: “Vanwaar zijt Gij gekomen”: lied 494  

(t. Huub Oosterhuis, m. Michael Praetorius) 
 
Overweging 
 
Muziek: In dulci jubilo (BWV 729) – J.S. Bach 
 
Lied: “In den beginne was het woord”: lied 

488 (t. Tom Naastepad, m. Genève 1551) 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 
naar muziek: Pastorale – Domenico Zipoli 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Het laatste puzzelstuk wordt aan de ster 
toegevoegd. We zingen:  
(t. Erik Idema, m. lied 444) 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  

(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 

 
 

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 ver-
geven 
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. 

 
Slotlied: “Hoor de engelen zingen de eer”: lied 
481, 1 (t. Charles Wesley, vert. Willem 
Barnard, m. Felix Mendelssohn Bartoldy)  
Onder het slotlied komen de kinderen uit de 

oppas in ons midden. 
 
Zegen 
 



Beaming van de zegen: 

 
Muziek: Pastorale (BWV 590) – J.S. Bach 
(laatste deel) 
 

Aan iedereen van harte 
een gezegend kerstfeest toegewenst! 

 

Kerstbrief 25 december 2016 
Voorganger: Ds. Ellie Boot 
Organist: Hein Hof 
Ouderlingen: Hannah Wicherink, Jac van Hoeijen 
Diakenen: Max de Vries 
Lector: Irene de Vries 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Welkomstdienst: Robert van Bloemendaal  
Oppas: Jacqueline Berends, Tim Floor  
Koster: Aalt van de Pol  
Koffiedienst: Joke van de Pol en Hetty Harmsen 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Hospice Nijkerk. De tweede 
collecte is voor Eredienst. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte  
Het hospice Nijkerk heeft een regionale functie, 
maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De 
doelgroep gasten bestaat uit mensen vanaf 18 jaar 
bij wie door de arts of specialist is vastgesteld dat er 
sprake is van een palliatieve terminale fase met een 
levensverwachting van korter dan drie maanden. 
Onze bijdrage is zeer 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  
31 dec. 19.00u: Oudejaarsavond; ds Ellie Boot  
1 jan. 10.00u: ds Ellie Boot; nieuwjaarsbegroeting 
aansluitend aan de kerkdienst  
 
Agenda 
wo.28 dec. 13.30u Activiteitengroep; feestelijke 
bijeenkomst i.v.m. Kerst en oud en nieuw, Eshof 

za. 31 dec. 10.30u De laatste dag van het jaar. Stilte 
een dag van stilte in ‘de Eshof’ 
do.5 jan 20.00 Moderamen, de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, recht-
streeks of als archiefopname. 
 
 
 
 

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

