
 
25 december 2017 

Eerste Kerstdag 
 

 
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: “Nu zijt wellekome” (m. Theodotus’ 
Paradys der Gheestelycke en Kerckelycke Lofsangen 
1627; t. Oud-Nederlands lied) 

Bij elk vers wordt een adventskaars aangestoken. 
 
We zingen: “Kling, klokje, klingelingeling”  
 

allen gaan staan 
 
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. 
 
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: “God met ons, het Koningskind” (t. J.C. 
Koppert, m. David Willcocks) 
vers 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, besloten met: 

(lied 301a) (Na de eerste bede Kyrie eleison, na 
de tweede Christe eleison, na de derde Kyrie 
eleison) 
 
Gloria: “Eer zij God in onze dagen”: lied 487  
(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied) 

 
de heilige Schrift 

 
Gebed voor de eerste Kerstdag = lied: “O kindeke 
klein…” 
 

 

Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jeremia 23,5-8 
 
Antwoordpsalm: “Laat heel de aarde een loflied 
wezen”: lied 98, 3+4 
 
Evangelielezing: Johannes 1,1-18 
 
Acclamatie: “Gij morgenster en mensenzoon”: lied 
496, 3 (t. Jan Duin, m. Engeland – Forest Green) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: “Het licht is uitgezaaid” (t. Sytze de Vries, m. 
Willem Vogel; Zingend Geloven VIII,7) 
vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 

gebeden en gaven 

 
Inzameling van de gaven; intussen komen de 
kinderen terug uit de kinderdienst. 
De cantorij zingt: “Nativity Carol” (t. en m. John 
Rutter) 
 

Born in a stable so bare 
Born so long ago 
Born 'neath light of star 
He who loved us so 
Far away, silent he lay 
Born today, your homage pay 
For Christ is born for aye 
Born on Christmas Day 
 
Cradled by mother so fair 
Tender her lullaby 
Over her son so dear 
Angel hosts fill the sky 
Far away, silent he lay 
Born today, your homage pay 
For Christ is born for aye 

Born on Christmas Day 
 
Wise men from distant far land 
Shepherds from starry hills 
Worship this babe so rare 
Hearts with his warmth he fills 
Far away, silent he lay 
Born today, your homage pay 
For Christ is born for aye 
Born on Christmas Day 
 
Love in that stable was born 
Into our hearts to flow 
Innocent dreaming babe 
Make me thy love to know 
Far away, silent he lay 
Born today, your homage pay 
Christ is born for aye 
Born on Christmas Day 

 



In gedachtenis: Hendrika (Rie) Bloklander-Glas 

18 september 1927 – 17 december 2017 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Daarom roepen wij: 

(t. Sytze de Vries, m. Jan de Jong) 
 
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. 

 

Slotlied: “Hoor de engelen zingen de eer”: lied 
481, 1 (t. Charles Wesley, vert. Willem Barnard, 
m. Felix Mendelssohn Bartoldy)   staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas 
in ons midden.  
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: 
 

 

Aan iedereen 
een zalig kerstfeest toegewenst! 

 

Kerstmorgenbrief 25december 2017  
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Simon Drost  
Fluitist: Annemieke Huurdeman 
Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Jan Vogel, Mart Geelhoed 
Diaken: William Bouw 
Lector: Irene de Vries 
Kinderdienst: Bianca van den Burg  
Oppas: Ina van Os, Gerdien Veld   
Zondagskind: Lisa Bouw 
Koster: Aalt van de Pol 
Welkom: Céline Jumelet 
Koffie: Dinie Beitler, Tonny van Rootselaar 
Geluid: Arjan de Vries 
 

Collecten 
De eerste collecte is voor de Hospice Nijkerk 
De tweede collecte is voor de Eredienst 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerk 
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 
terminale fase met een levensverwachting van korter 
dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom 
 
Kaart 
Drie musici hebben ons het afgelopen jaar enorm 
geholpen, toen Rudi Coppoolse zijn tijd als onze 
hoofdorganist beëindigde: Tjalling Roosjen, Kees 
Blijdorp en Skip van Rooij. We tekenen vanmorgen voor 
elk van hen een kaart met dank voor het inspringen in 
de nood. 
Ook is er een kaart voor Henk Bloklander en de kinderen 
en kleinkinderen. We condoleren hen van harte met het 
overlijden van Rie. 
 

Oliebollenactie Grace Care / Oeganda 
Stichting Grace Care Nederland en het Oegandateam 
zullen samen oliebollen verkopen. Ze doen dit aan de 
hand van voorverkoop. De oliebollen kosten € 9.- per 
zak van 10 oliebollen, twee zakken kosten € 17,-. Na 

deze dienst zijn ze aanwezig in de hal met een 
intekenlijst. Op vrijdag 29 december van 19.00-20.00 

en op zaterdag 30 december van 10.00-12.00 uur 
kunnen de oliebollen in de Eshof afgehaald en afgere-

kend worden. De bollen worden door een bakker 
gemaakt en zijn heerlijk! 

 

Tuinonderhoud 
Heeft uw tuin onderhoud nodig, maar komt u tijd te kort 

en kunt u hulp gebruiken? 
Dan staan wij, de jongeren van het Queen of Peace 

Highschool project, voor u klaar. 
In ruil voor onze hulp vragen wij een vrijwillige bijdrage 

voor de school in Oeganda. 
Interesse? 

Mail naar: queenofpeace.deeshof@gmail.com 
Of bel naar: 06-52382929 en laat een bericht achter. 

 

Taartenactie 
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de lekkerste 
taarten, zowel appeltaart, chocoladetaart, mon-

choutaart als kwarktaart. 
Per taart vragen wij 10 euro. De gehele opbrengst zal 

gaan naar het diaconaal project Queen of Peace 
Highschool in Oeganda. Interesse? 

Op de statafel ligt een aanvraagformulier dat u kunt 
mailen naar queenofpeace.deeshof@gmal.com of 

inleveren bij: Sandra v. Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 

 
Kerkdiensten op 31 december 
Op de ochtend van 31 december is er geen gewone 
kerkdienst, maar een morgengebed. De aanvangstijd 
verandert niet: die blijft 10.00 uur. Het morgengebed 
duurt ongeveer een half uur. Er zal geen kinderdienst en 
geen oppas zijn. Voorgangers zijn Lieske Duim en Ellen 
van der Linden; Skip van Rooij bespeelt de piano. 
De dienst op oudejaarsavond begint om 19.00 uur. Het 
Pauluskoor zal aan deze viering meewerken. Ds. Ellie 
Boot is voorganger en Skip van Rooij is begeleidend 
musicus. 
 

mailto:queenofpeace.deeshof@gmail.com


Zomaar een dak boven wat hoofden... 
Met dit thema voor ogen zijn de kinderdienst en de 
liturgische vormgroep (schikgroep) in de adventsperiode 
gezamenlijk op weg geweest naar een dak boven je 
hoofd. 
Een dak boven je hoofd. Voor de meesten van ons is het 
onvoorstelbaar om te moeten leven zonder een eigen, 
vaste woon- en verblijfplaats. Om alsmaar onderweg te 
moeten zijn zonder het vooruitzicht op een veilig 
onderkomen voor jou en je familie. Een deur die voor je 
open gaat.  
Mèt een dak boven je hoofd kun je ook verlangen naar 
een deur die voor jou opengaat, naar: een praatje, 
warmte, plezier, veiligheid of troost.  
Tijdens de kinderdiensten zijn mensfiguren gemaakt, die 
met elkaar gaandeweg een lange, kleurrijke stoet 
vormden. Samen op weg naar de stal waar het licht 
schijnt en deur voor iedereen openstaat! 
 
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/

