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25 december 2019 

Eerste Kerstdag 
 

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 zingen: ‘Komt verwondert u hier, mensen’ (lied 478; t. 
Emmerik 1645, m. Gent 1856); bij elk couplet wordt een 
van de adventskaarsen aangestoken. 
 

allen gaan staan 
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. 
allen 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. 
 
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. 

(naar Jesaja 9,1-6) 
Openingslied: ‘God met ons, het koningskind’  
(t. J.C. Koppert, m. David Willcocks) 1 en 3 allen, 2 
cantorij: 

 allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming: we bezinnen ons terwijl we 
luisteren naar muziek. Aansluitend zingen we: 
(lied 301k) I = mannen van de cantorij, II = allen 
 
Gloria: ‘In dulci jubilo’: lied 471 (t. Andries Govaart, naar 
‘in dulci jubilo’, anoniem ca. 1500; m. ca. 1480) allen: 
 

de heilige Schrift 
 
Gebed voor de eerste Kerstdag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar de 

kinderdienst gaan. 
 
Psalmgebed: Psalm 98 (t. Margryt Poortstra, m. Bram 
Stellingwerf; Naar de psalmen)  
 
Evangelielezing: Johannes 1,1-14 
 
Lied: ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’: lied 494 
(t. Huub Oosterhuis, m. Michael Praetorius) allen: 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Hoor de engelen zingen de eer’: lied 481 
(t. Charles Wesley, vert. Willem Barnard, m. Felix 
Mendelssohn Bartoldy) 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst. 
De cantorij zingt: ‘Rejoice and be merry’ 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Daarom zingen wij: 
 
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…’: lied 496 (t. Jan Duin, m. 
Engeland)      staande 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de oppas in ons 
midden. Cantorij: 
 
Zegen 
 

Kerstmorgenbrief 25 december 2019 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Erik van Veelen  
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Zondagskind: Tijmen de Vries 
Lector: Bea de Rijke 
Koster: Jan Stomphorst 
Welkom: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Bianca van den Burg  
Oppas: Tessa van Veelen en Fay van Veelen 
Koffiedienst: Ans Baas en Netty Buitink 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk en de 
tweede voor de Cantorij. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor de Voedselbank. 
 
Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerk 

 
 
 
 
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale 

functie, maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De 
doelgroep 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. 
 
Welkom 
In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom” naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van 
een kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
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 Nederlandsta-
lig. 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 stichtinggra-
cecarenederland@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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