
 
25 december 2018 

Eerste Kerstdag 
 

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. 

 
Aan deze kerstmorgendienst werkt gospelkoor FREE mee. 
Mocht u de muziek mooi vinden, zou u dan het applaus 
willen bewaren tot na het lied dat volgt op de zegen? 
 
Muziek voor de dienst: Puer natus in Bethlehem (koraal) 
in twee bewerkingen van J. van Dommele; 
variatiereeks ‘The holly and the ivy’ van F. Zwaving 
 
Stil gebed; we bereiden ons voor op de kerstviering door 
te luisteren naar FREE:  ‘Welcome the Child of Light’  
(t. en m. Mark Hayes) 
 
Good people of God, rejoice and sing, 
prepare to meet your newborn King. 
The waiting is over, Messiah has come. 
Open your hearts and receive God’s Son. 
 
Welcome the Child of Light, 
the bright morning star that illumines the night, 
the hope of the ages, the Savior of all; 
welcome the Child of Light. 
 
This, this is Christ, the King, 
whom shepherds guard and angels sing. 
Haste, haste to bring Him laud, 
the babe, the son of Mary! 
 
Shepherds were watching their flock by night 
when lo, there appeared a wondrous sight. 
Angels announced the glorious birth, 
goodwill to all and peace on earth! 
Gloria in excelsis Deo! (2x) 
 
Welcome the Child of light… 
 
Lieve mensen van God, verheug je en zing, 
bereid je voor om de pasgeboren koning te ontmoeten. 
Het wachten is voorbij, de Messias is gekomen. 
Open je hart en ontvang Gods Zoon. 
 
Verwelkom het Kind van het Licht, 
de heldere ochtendster die de nacht verlicht, 
de hoop van alle tijden, de Redder van allen; 
verwelkom het Kind van het Licht. 
 
Dit, dit is Christus, de Koning, 
die herders behoeden en voor wie engelen zingen. 
Haast je, haast je om Hem lof te brengen, 
de baby, de zoon van Maria! 
 
Herders hoedden 's nachts hun kudde 

toen er een iets wonderbaarlijks te zien was. 
Engelen kondigden de glorieuze geboorte aan, 
goede wil voor iedereen en vrede op aarde! 
Gloria in excelsis Deo! (2x) 
 
Verwelkom het Kind van het Licht ... 

allen gaan staan  
Groet 
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. 
 
Lied: ‘Komt allen tezamen’: lied 477, 1 en 2 
(onzekere herkomst; vert. C.B. Burger) 
 
Drempelgebed 
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! 
 
Vers 5 van ‘Komt allen tezamen’: 

5. Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming, besloten met het lied: ‘Wij zingen 
door de tranen heen’: lied 502, 1 + 2  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 
Gloria: FREE zingt ‘Benedictus…’ (Brian Lewis) 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini, 
hosanna in excelsis! 
 
Gezegend die komt in de naam van de Heer, 
hosanna in excelsis! 
 

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 door FREE, als inleiding op de evangelielezing:  



‘Take me home’ (t. en m. Kevin Olusola, Kirstin 
Maldonado en Aura Mae; arr. Roger Emerson) 
 
You, you light up in the dark, 
you’re the glow in a priceless work of art. 
I see, I see a shining star. 
You’re the light through my window from afar. 
And don’t you forget, the only thing that matters is your 
heartbeat going strong. Don’t you forget that nothing 
else can matter, ‘cause you know where I belong. 
 
Take me there. Won’t you take me there? 
Won’t you take me home? (2x) 
 
We, we light up the sky. Heaven knows there’s no such 
thing as goodbye, ‘cause love, love can never die; 
we’ll forever be burning, you and I. 
 
And don’t you forget… 
 
Take me there… 
 
Jij geeft licht in het donker, jij bent de gloed in een 
kunstwerk van onschatbare waarde. 
Ik zie een stralende ster. 
Je bent het licht dat van ver door mijn raam schijnt. 
En vergeet niet dat het enige dat telt, is dat je hartslag 
sterk wordt. Vergeet niet dat niets anders ertoe kan doen, 
omdat je weet waar ik thuishoor. 
 
Breng me er naar toe. Wil je me daar niet heen brengen? 
Wil je me niet naar huis brengen?  
 
Wij maken de lucht lichter. De hemel weet dat er niet 
zoiets bestaat als vaarwel, want liefde kan nooit sterven; 
we zullen voor altijd van elkaar houden, jij en ik. 
 
En vergeet niet dat het enige dat telt… 
Breng me er naar toe… 
 
Lezing uit het evangelie: Johannes 1,1-14 
 
Lied: ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’: lied 494 
(t. Huub Oosterhuis, m. Michael Praetorius) 
 
Overdenking 
 
Muziek: twee bewerkingen van Albert de Klerk over het 
kerstlied ‘O zalig, heilig Bethlehem’, getiteld ‘Vereerd 
boven Jeruzalem’ en ‘Want Jezus is in u geboren’. 
 
Lied: ‘Wij trekken in een lange stoet’: lied 506  
(t. André Troost, m. Engeland 18e eeuw)  
vers 1 en 2 FREE, 3 en 4 allen 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst. 
Tijdens de inzameling zingt FREE: ‘Avond’ (t. en m. 
Boudewijn de Groot, Lennard Nijgh; arr. Jetse Bremer) 
 

Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken 
en te hopen dat je licht het doet. 
Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker 

want binnen is het warm en licht en goed. 
Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. 
Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen 
en ik ken je diepste angst. 
 
Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij. 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, 
ik geloof, ik geloof in jou en mij. 
 
En als je 's morgens opstaat ben ik bij je 
en misschien heb ik al thee gezet. 
En als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de 
duinen 
en als het regent gaan we terug in bed. 
Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd, 
ik zie het licht door de gordijnen en ik weet: 
het verleden geeft geen zekerheid. 
 
Want je kunt niets zeker weten... 
 
Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker, 
een straatlantaarn buiten geeft wat licht. 
En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan 
slapen, 
de stoelen staan te wachten op het ontbijt. 
En morgen word ik wakker met de geur van brood en 
honing, 
de glans van het gouden zonlicht in jouw haar. 
En de dingen in de kamer, ik zeg ze welterusten, 
vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. 
 
Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn 
zonder jou. 
En je kunt niets zeker weten, want alles gaat voorbij. 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, 
ik geloof, ik geloof in jou en mij… 
 
En je kunt niets zeker weten... 
 
Voorbeden, telkens besloten met ‘Ubi caritas’: lied 568a  
(m. Jacques Berthier) eerste keer FREE, herhaling allen: 
 

(waar vriendschap en liefde zijn, daar is God) 
 
Stil gebed; Onze Vader: 
 
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: ‘Eer zij God in onze dagen’: lied 487  
(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied) staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. 
 



Zegen 
 
FREE zingt, als beaming van de zegen: ‘Peace be with you’ 
(t. Beth Colebrook, vert. Daan v.d. Vlist, m. Adrian Snell) 
 
Noe… 
Life so full I give to you;  
as the Father sends me, so I send you. 
Spread my light throughout all life; 
peace be with you. 
 
Eeuwig leven gaf ik U; zoals Vader mij zond, 
zend ik ook u. 
Wees mijn licht voor iedereen; 
vrede zij u. 
 
Muziek: ‘Où s'en vont ces gais bergers’ uit Livre de Noëls, 
C. Balbastre 
 
 

Aan iedereen  
een gezegend kerstfeest gewenst! 

 
U bent van harte uitgenodigd na de kerkdienst 

koffie, thee of limonade te blijven drinken. 
 

Kerstmorgenbrief 25 december  2018 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Free: onder leiding van Lodewijk de Vries 
Ouderlingen:  Jan Vogel en Mart Geelhoed 
Diaken: Lien Vogel 
Lector: Ans Baas 
Koster: Harry van der Klok 
Welkom: Joke van der Klok 
Geluid: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Bianca van den Burg  
Oppas: Jacqueline Berends en Ina van Os 
Koffiedienst: Ed van Kampen en Anna Brasser 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk en de 
tweede voor het Pastoraat. 
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  gasten zijn 
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. 
 
Dag van 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. 
 
Kerkdiensten 30 en 31 december 
De zondagmorgendienst van 30 december zal de vorm 
hebben van een ochtendgebed (een korte viering) met 
als thema: ‘ik geloof in stilte’. 
Op 31 december zijn de parochianen van de Paulusge-
meenschap bij ons te gast en zijn we om 19.00 uur samen 
voor de laatste kerkdienst van 2018. 
 
Agenda 
vr. 28 december, 9.30 uur: Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
za. 29 december, 10.30-17.00 uur, Dag van de Stilte, de 
Eshof 
zo. 30 december, 9.30 uur: Zondagse ochtendwandeling 
 


