
 
24 december 2019 

Kerstnacht 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
In verbondenheid met de aarde 
zijn we op zoek naar het 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. 

 
We beginnen de viering met het zingen van liederen. 
Tussendoor wordt telkens één van de adventskaarsen 
aangestoken. 
 
Lied: ‘Stille nacht’: lied 483  
(t. Johannes Yserinkhuysen, m. Franz Gruber) Free: 
 
FREE zingt: ‘Tiny miracle’ (t. en m. Pepper Choplin) 

Come and see this tiny miracle, 
come and see this holy Child. 
 
O come and see this tiny miracle, 
there’s a spiritual presence here. 
O come and see this tiny being, 
and know we’re seeing 
the Holy Christ Child. 
 
Come now and see this tiny miracle, 
hear the lyrical baby’s cry. 
It is the sound of new creation, 
the Incarnation, 
the holy Christ Child 
 
We come, bow to worship 
We bring gifts of praise 
to lay before Him 
as we adore Him, the Lord! 
 
The Lord of Lords is here, 
here in the town, 
the town of Bethlehem, 
few will welcome him on his birthday. 
Until the angels rouse the shepherds, 
and start forever a celebration. 

 
Lied: ‘Komt allen tezamen’: lied 477  
 (onzekere herkomst; vert. C.B. Burger) 
 

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! 
 
Lied: ‘O kind, ons geboren…’ (vers 4 en 5 van lied 477)  
 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming; na de stilte zingen we ‘Jésus le 
Christ’ (m. Jacques Berthier; Taizé) Free begint, daarna 
allen samen een aantal keren: 
 
 
Gloria: ‘Eer zij God…’: lied 487  
(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied)  
 

de heilige Schrift 
 
Gebed voor de kerstnacht 
 
Profetie: Micha 5,1-4a 
 
Lied: ‘Wij trekken in een lange stoet’: lied 506  
(t. André Troost, m. Engeland 18e eeuw) Refrein allen, 
vers 1 vrouwen, vers 2 mannen, vers 4 allen: 
 
Evangelie: Lukas 2,1-13 
 
Gezongen schriftlezing (Lukas 2,14, m. F. Schulz)  

Ere zij God in de hoge 
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 
Evangelie: Lukas 2,15-20 
 
Acclamatie: ‘Ubi caritas’: lied 568a  (m. Jacques 
Berthier) Free begint, daarna allen samen een aantal 
keren: 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Komt, verwondert u hier mensen’: lied 478, 1+4  
(t. Emmerik 1645, m. Gent 1856)  
 



gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven 
Tijdens de collecte zingt Free: ‘A Song in the air’ 
 

There's a song in the air, there's a star in the sky 
There's a mother's deep prayer and a baby's low cry 
And the star rains its fire while the beautiful sing 
For the manger of Bethlehem cradles a king 
 
In the light of that star lie the ages impearled 
And that song from afar has swept over the world 
Every hearth is aflame and the beautiful sing 
For the manger of Bethlehem cradles a king  

 
Dankgebed en voorbeden; we zetten die in met 
(tweemaal): 
 
Tussen de gebeden door wordt de acclamatie telkens 
eenmaal gezongen. 
 
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: ‘Middenin de winternacht’: lied 486, 1 en 2  
(t. H.L. Prenen, m. Catalaans kerstlied) coupletten Free, 
refrein allen:  
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = lied 486, 3+4 (allen): 
 
Terwijl we de kerkzaal verlaten, zingt Free: ‘Feliz 
Navidad’: 

Feliz navidad, prospero año y felicidad 
I want to wish you a merry Christmas from the 
bottom of my heart 

 
U bent van harte uitgenodigd om een glas 

Glühwein of chocolademelk te blijven drinken! 
De opbrengst zal zijn voor de organisatie die we in 

deze kersttijd ondersteunen: de Voedselbank 
Nijkerk. 

Aan iedereen een gezegend kerstfeest toegewenst! 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de Voedselbank Nijkerk en de 
tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk.   
 
Bij de eerste collecte: De Voedselbank 
In aansluiting op het kerstproject wil de diaconie ook graag 
haar steentje bijdragen. Vanavond collecteren wij daarom 
nogmaals  voor de Voedselbank. De organisatie van de 
voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften 
om de organisatie te laten functioneren. De Eshof wil met het 
kerstproject de stichting ondersteunen. We willen graag 
voedselpakketten leveren en de voedselbank tegemoetkomen 
in de maandelijkse exploitatiekosten door één maandbedrag 
van €1.200,- te doneren. Het gaat hierbij om de huur, 
gas/water/elektra, verzekeringen en onderhoud en brandstof 
van de bestelbus. Helpt u ons mee?    
 
Glühwein na de kerstnachtdienst  
Na de dienst 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   
Morgen 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. 
 
Top2000 dienst  
Zondag 29 december wordt de reguliere kerkdienst verrijkt 
met Top2000 muziek en persoonlijke verhalen. Ook voor deze 
dienst is het thema ‘Geef licht’, passend in het kerstthema van 
de Eshof. Het zal een mooie mix worden van Rock, Pop, 
Ballads, Klassiek en Nederlandstalig. Een viering die iedereen 
zal aanspreken, met o.a. medewerking van FREE! Enkele 
nummers zullen we ook samen zingen. We hopen dat deze 
dienst het begin zal zijn van een Happy New Year!   
 
Oudejaarsavonddienst 
Op dinsdag 31 december zal er om 19.00 uur in de Eshof een 
oudejaarsavondviering zijn. Het Pauluskoor zal hieraan 
medewerking verlenen. 
 
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  
 
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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