
 
24 december 2019 
Kinderkerstviering 
thema: Geef licht! 

 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. Wilt 
u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties erin van 

de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt u dan een 
mail aan nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 

 
Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door Catoo van 
Rootselaar en Xem van ’t Veer. 
 
Pianospel 
 
Lied: ‘Stille nacht’:  lied 483 (t. J. Yserinkhuysen, vrij naar J. 
Mohr; m. F. Gruber) 
 
Allen gaan staan 
 
Groet en bemoediging (door Pien Feiken) 
vg Vrede met jullie. 
allen Vrede ook met jou. 
vg De mensen die in het donker wandelen 
 zien een groot licht. 
allen Een helder licht zal schijnen 
 in het land waar het nu nog donker is! 
vg Want er is een kind geboren, 
 we hebben weer een koning. 
 En zo zullen de mensen hem noemen: 
allen Wijze Bestuurder, 
 Sterke God, 
 Vader voor Altijd, 
 Koning van de Vrede! 
vg Een koning zoals David was, 
 rechtvaardig en eerlijk, 
 zo’n koning zal hij zijn, 
 voor altijd en eeuwig. 
allen Amen. 
 
Lied: ‘Komt allen tezamen’: lied 477, 1 + 2 
(onzekere herkomst, vert. C.B. Burger) 
 

allen gaan zitten 
 
Het licht van de Adventskaarsen wordt aangestoken: 
 
(Linde Beukers) 
In de donkere nacht 
zien we een licht. 
Het is sterker dan de duisternis. 
Nooit krijgt de duisternis het te pakken! 
 
(Iris Doornekamp) 
Al heel lang is het ons beloofd: 
dat God geboren zal worden. 
Het betekent hoop voor de wereld. 
 

(Ties Bouw) 
Gods Zoon geeft ons licht. 
In dat licht zien wij zijn liefde 
overal om ons heen. 
 
(Jan-Jelle Faber) 
In mijn donkere nacht 
zie ik zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit te pakken! 
 
Kerstevangelie: Lukas 2,1-5 (door Sarah van der Geer) 
 
21 In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus 
bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het 
Romeinse rijk laten tellen. 2 Het was de eerste keer dat 
dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie 
Syrië bestuurde. 3 Iedereen moest geteld worden in de 
plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen 
alle mensen op reis. 
4-5 Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea 
naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van 
David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen 
met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan 
trouwen, en ze was zwanger. 
6 Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind 
geboren. 7 Het was Maria’s eerste kind, een jongen. 
Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een 
voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens 
plaats om te slapen. 
 
Vervolg kerstevangelie = lied: ‘Herders op de velden’: lied 
476, 3 
(m. Theodotus’ Paradys der Gheestelycke en Kerckelycke 
Lofsangen 1627; t. Oud-Nederlands lied) 
 
3. Herders op de velden hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 
 
Vervolg kerstevangelie: Lukas 2,13 
En de engelen eerden God en zongen: 
 
Lied: ‘Eer zij God in onze dagen’: lied 487, 1 + 2 (m. Frans 
volkslied, t. W. Barnard)  
 
Vervolg kerstevangelie: Lukas 2,15-20  
(door Emma van Dommele) 
 
15 Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De 
herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar 
Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. 
Laten we gaan kijken.’ 
16 Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze 
Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. 17 Toen de 
herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over 
hem gezegd had. 18 Iedereen die het hoorde, was 
verbaasd over het verhaal van de herders. 19 Maria 
probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef 
nadenken over wat de herders gezegd hadden. 
20 De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden 
God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord 



hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd 
had. 
 

Kerstspel 
 
Lied tijdens het kerstspel: ‘Dag ster, grote ster!’ 
(t. Gerard van Midden, m. Gerard van Amstel; Dromen 
worden waar, 14) refrein allen, coupletten kinderen 
 
Lied na het kerstspel: ‘Geef licht’ (Stef Bos) 
https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A&t=1s 
 
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Geef licht 
Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
 
Geef licht 
Geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 
 
En Hij geeft licht 
Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 
Geef licht 

Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht. 
 
Ingezamelde gaven: de etenswaren die zijn meegenomen 
voor de voedselbank worden naar voren gebracht. Nienke 
van Doorn legt er iets over uit. 
 
Voorbeden, terwijl bij elke gebedsintentie een kaars 
wordt aangestoken: 
 
(Milou van Rootselaar) 
Lieve God, 
we steken een licht aan 
voor mensen die verdrietig zijn 
omdat ze iemand verloren hebben. 
 
(Fay van Veelen) 
We steken een licht aan 
voor kinderen die een zieke vader of moeder hebben. 
 
(Sjoerd van de Kamp) 
We steken een licht aan 
voor kinderen die zelf ziek zijn. 
(Tijmen de Vries) 
We steken een licht aan 
voor mensen die op de vlucht zijn 
voor geweld of voor armoede. 
 
(Judi Heining) 
We steken een licht aan 
voor mensen die niet rond kunnen komen 
en naar de voedselbank moeten voor eten. 
 
(Anne Doornekamp) 
We steken een licht aan 
voor wie zich eenzaam voelt 
of wie moeite heeft te leven met een beperking. 
 
(Dion Heining) 
We steken een licht aan voor onszelf: 
God, wilt u bij ons zijn? 
 
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. 

 
Lied: ‘Middenin de winternacht’: lied 486, 1 en 2 (t. H.L. 
Prenen, m. Catalaans kerstlied) 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = ‘ik wens jou’ (Trinity) 
https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU 
Wie wil, kan meezingen! 



 
Bij het verlaten van de kerkzaal zien en horen we het lied: 
‘Niets is cooler dan Kerstmis’ (Kinderen voor kinderen) 
https://www.youtube.com/watch?v=3H80jKoKCTs 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang: voor de stichting 
Naar School in Haïti en voor de eredienst. 
Fien van Veelen en Olivier Waslander zamelen de gaven 
in. 
Catoo van Rootselaar en Xem van ’t Veer delen de 
presentjes uit. 
 
 

Voor alle kinderen is er 
chocolademelk met iets lekkers! 

Aan iedereen van harte 
een gezegend kerstfeest gewenst. 

 

Kerstavondbrief 24 december 2019 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot met kinderen 
Kerstspel o.l.v. Brigitte Lammers en Ilse Janss 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Jan Hofman 
2e ambtsdrager: Nel van Rietschoten 
Koster: Jan Beitler 
Geluid: Fokke van der Veer 
Foto’s: Maarten Kneppers-Doornekamp 
De leiding van de kinderdienst heeft deze viering met 
kinderen van onder andere de basiscatechese voorbereid. 
 
Collecten 
Bij de uitgang zijn er twee collectes. De rode collectezak is 
voor de stichting Naar school in Haïti en de groene voor 
de Eredienst. 
 
Bij de eerste collecte: Naar school in HaÏti 
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land 
waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en 
werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd 
door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die 
gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een 
kans krijgen op een beter bestaan. Voor de financiering 
van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk 
van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, 
instellingen en dergelijke. Uw hulp is dus hard nodig! Wilt 
u meehelpen om het werk van de stichting voort te zetten 
en daarmee het doel, onderwijs voor kinderen in Haïti, te 
verwezenlijken? 
 
Foto’s tijdens de dienst  
Maarten Kneppers-Doornekamp zal tijdens deze viering 
foto’s maken. Heeft u er bezwaar tegen dat u of uw 
kinderen op de foto komen, wilt u dat dan na afloop aan 
hem melden? 
 
Kerstnachtdienst  
Vanavond is er om 22.00 uur in de Eshof een 
kerstnachtviering. Hieraan zal FREE! meewerken. We 
beginnen even vóór tien uur met zingen. We beginnen 
met zachte zang terwijl we de eerste adventskaars 

aansteken; telkens komt er een kaars bij en naarmate het 
lichter wordt, zullen we uitbundiger gaan zingen.  
 
Glühwein na de kerstnachtdienst  
Na de kerstnachtdienst van vanavond bent u van harte 
uitgenodigd om binnen of buiten een glas Glühwein te 
blijven drinken. We pakken daarmee een oude traditie 
op! Jessica Hofman en Celine van den Heuvel (van de 
ZWO) organiseren dit festijn. Voor een glas wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. De opbrengst is bestemd voor 
het doel van deze Advents- en Kersttijd: de Voedselbank 
Nijkerk. 
 
Kerstmorgendienst   
25 december is het eerste kerstdag en zal er om 10.00 
uur een viering zijn in de Eshof. De cantorij zingt in deze 
viering mee en ondersteunt de gemeentezang.  
 
Oliebollenactie Grace Care 
Stichting Grace Care Nederland verkoopt ook dit jaar 
oliebollen. De opbrengst gaat volledig naar Grace Care in 
India. De oliebollen kosten € 9.- per zak van 10 oliebollen, 
twee zakken voor € 17,- en drie voor €25,-. Ophalen kan 
op maandag 30 december van 19-21 uur en op dinsdag 
31 december van 10-12 uur in De Eshof. U kunt de 
oliebollen bestellen door te mailen naar 
stichtinggracecarenederland@gmail.com  
 
Oudejaarsavonddienst 
Op dinsdag 31 december zal er om 19.00 uur in de Eshof 
een oudejaarsavondviering zijn. Het Pauluskoor zal 
hieraan medewerking verlenen. 
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, zowel 
gelijktijdig als na afloop. 
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