
 
24 december 2018 

Kerstnacht 
 

Op internet mogen geen muzieknotaties worden 
opgenomen. Wilt u graag een liturgie met 

muzieknotaties ontvangen, stuurt u dan een mail aan 
ellie.boot@hccnet.nl. 

 
In de stilte wordt de eerste adventskaars aangestoken. 
We zingen: ‘Stille nacht…’: lied 483 
(t. Johannes Yserinkhuysen, m. Franz Gruber) 
 
De tweede adventskaars wordt aangestoken. 
We zingen: ‘Uit het duister hier gekomen’ 
(t. Huub Oosterhuis; m. Henry John Gauntlett ‘Irby’;  
Tussentijds 137) vers 1 allen: 
 
De derde adventskaars wordt aangestoken. 
De cantorij zingt: ‘Infant holy, infant lowly’ (Poolse carol, 
arr. D. Willcocks) 

 
Infant holy, infant lowly,  
For His bed a cattle stall;  
Oxen lowing, little knowing  
Christ, the babe, is Lord of all.  
Swift are winging, angels singing,  
Noels ringing, tidings bringing:  
Christ the babe is Lord of all. 
Flocks were sleeping, shepherds keeping  
Vigil till the morning new  
Saw the glory, heard the story,  
Tidings of a gospel true.  
Thus rejoicing, free from sorrow,  
Praises voicing, greet the morrow:  
Christ the babe was born for you. 

 
De vierde adventskaars wordt aangestoken. 

 
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: ‘Komt allen tezamen’: lied 477, 1, 2 en 3 
(onzekere herkomst; vert. C.B. Burger) 
 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, ingezet door ‘Licht in onze ogen’: 
lied 463, 1 en 2 (t. Sytze de Vries, m. Kenneth George 
Finlay) vers 1 allen: 
 
- gesproken gebed om ontferming - 
 
Gloria: ‘Gloria in excelsis Deo’ (m. Jacques Berthier; 
Taizé, liederen- en gebedenboek 50) 1x allen, daarna in 
drieën: 1 gemeente, 2 mannen cantorij, 3 vrouwen 
cantorij 
 

de heilige Schrift 
 
Gebed voor de kerstnacht 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 8,23b – 9,6 
(t./vert. Huub Oosterhuis/NBV, m. Antoine Oomen; 
Verzameld Liedboek p. 393) 
 
vg Jes.8,23b Zoals het land van Zebulon en Naftali in het 
verleden smadelijk bejegend is, 
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, 
het Overjordaanse en het domein van andere volken. 
 
cnt Jes.9,1-2 Het volk dat in duisternis gaat 

zal aanschouwen groot licht. 
Die wonen in schaduw van dood 
over hen op gaat het licht. (herh.) 
Zij zullen lachen en juichen 
als op de dag van de oogst. 
Het volk dat in duisternis gaat 
zal aanschouwen groot licht. 
Die wonen in schaduw van dood 
over hen op gaat het licht. 

 
vg Jes.9,3-6 Het slavenjuk dat ons drukte 
de stang op onze schouders 
de stok waarmee wij worden geslagen 
breekt Hij in stukken, op Zijn dag. 
De stampende trappende laarzen 
de kleren in bloed geverfd 
vallen ten prooi aan het vuur. 
Want een kind ons geboren. 
Want een zoon ons gegeven. 
Op zijn schouders het rijk van de vrede 
en de namen waarmee hij genoemd wordt: 
Engel van Gods visioen, 
God onbedwingbaar, Vader-voor-eeuwig, 
Koning van de vrede.  
Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 
 



Antwoordlied: ‘Kind ons geboren’: lied 491 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen; bij Jesaja 9,5) tweemaal 
 
Evangelie: Lukas 2,1-13 
Engelenzang: ‘Eer zij God in onze dagen’: lied 487,1  
(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied) 
 
Vervolg evangelie: Lukas 2,15-20 
 
Acclamatie: ‘Het licht is uitgezaaid’ (t. Sytze de Vries, m. 
Willem Vogel; Zingend Geloven VIII,7) 
 
Overweging 
 
Muziek? 
 
Lied: ‘In dulci jubilo’: lied 471 (t. Andries Govaart, naar 
‘in dulci jubilo’, anoniem ca. 1500; m. ca. 1480) 1 allen: 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen luisteren we naar 
muziek. Tegen het eind van de collecte zingt de cantorij: 
‘Minuit, chrétiens’ (t. Jetse Bremer, m. Adolphe Adam, 
bew. Pierre de la Rue jr) 
 
Minuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle, 
où l’Homme Dieu descendit jusqu’à nous 
pour effacer la tache originelle 
et de son Père arrêter le courroux. 
Le monde entier tressaille d’espérance 
en cette nuit qui lui donne un Sauveur. 
 
 Peuple à genoux, attends ta délivrance. 
 Noël, Noël, voici le Rédempteur, 
 Noël, Noël, voici le Rédempteur! 
 
De notre foi que la lumière ardente 
nous guide tous au berceau de l´Enfant. 
Comme autrefois une étoile brillante 
y conduisit les chefs de l’Orient. 
Le Roi des rois naît dans une humble crèche. 
Puissants du jour, fiers de votre grandeur. 
 
 Peuple debout! Chante ta délivrance, 
 Noël, Noël, chantons le Rédempteur, 
 Noël, Noël, chantons le Rédempteur! 
 
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. 

 
Slotlied: ‘Een ster ging op uit Israël’: lied 496  
(t. Jan Duin, m. Engeland) ver 1 cantorij: 
 
Zegen 
 
Muziek 

 
Aan iedereen 

een gezegend kerstfeest toegewenst! 
 

Kerstnachtbrief 24 december  2018 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Erik van Veelen 
Cantorij: onder leiding van Annahes Odink 
Ouderlingen: Hannah Wicherink en José van Dasselaar   
Diaken: Henry Westein 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: André Lekkerkerker 
Geluid: Jan Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Stichting De Hoop en de 
tweede voor de Cantorij. 
 
Bij de eerste collecte:  De Hoop Opvangcentrum voor 
verslaafden 
De Hoop richt zich op verslaving en de 
verslaafde met 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!  
 
Kerstmorgendienst  
25 december is het eerste kerstdag en zal er om 10.00 
uur een viering zijn in de Eshof. Het koor FREE! zingt in 
deze viering mee en ondersteunt de gemeentezang. 
Enkele (Engelse) liederen zingt FREE! solo, andere zingen 
we allen samen.   
 
Dag van de Stilte 
Op 29 december is het stil in ‘de Eshof’ en staat de deur 
voor iedereen open (van 10.30 – 17.00 uur). 
De Dag van Stilte is een dag, die: verwondert, rust geeft, 
weldadig is en troost biedt als een warme deken. 
Aan de hand van “de vier jaargetijden” zijn de hal en 
kerkzaal ingericht met kunst, gedichten, teksten, 
muziek, natuurlijke materialen en kaarslicht. 
De verstilde ruimte nodigt je uit om stil te zijn en stil te 
staan bij wat je persoonlijk raakt. Gun jezelf de tijd, laat 
buiten even voor wat het is en loop binnen in een 
omgeving waar de stilte spreekt. 
 
Oliebollenactie Grace Care 
Stichting Grace Care Nederland zal op zaterdag 29 
december vanuit het Pauluscentrum weer oliebollen 
verkopen. We doen dit aan de hand van voorverkoop. 
De opbrengst gaat volledig naar Grace Care India. De 
oliebollen kosten € 9.- per zak van 10 oliebollen, twee 



zakken voor € 17,- en drie voor €25,-. Na deze dienst zijn 
wij aanwezig in de hal met een intekenlijst voor de 
oliebollen. U kunt ze ook bestellen door te mailen naar 
info@gracecare.nl 
 
Agenda 
di. 25 december, 10:00 kerstmorgendienst, de Eshof 
vr. 28 december, 9.30 uur: Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
za. 29 december, 10.30-17.00 uur, Dag van de Stilte, de 
Eshof 
 
 


