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De Eshof, Hoevelaken 
 

 
Muziek 
 
Groet en drempelgebed 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Kom tot ons, God, 
 naar U gaat ons verlangen uit. 
allen Kom tot ons, God, 
 wek op uw kracht! 
vg Kom tot ons, God 
 en raak ons aan 
 met de hartslag van uw liefde. 
allen Kom tot ons, God, 
 wek op uw kracht! 
vg Draag ons 
 op de vleugels van uw vrede 
 en ga ons voor 
 met de vonken van uw licht. 
allen Kom tot ons, God, 
 wek op uw kracht! 
 Amen 
 
Openingslied: ‘Komt allen tezamen’: lied 477,1 
 

1.Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

 
Inleidend woord en gebed 
 
Brieflezing: 1 Korintiërs 2,9 
 
Het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft 
gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen 
mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd 
voor wie hem liefheeft.’ 

 
Lied: ‘Er is een kindeke geboren op aard’’, 1+2 
 
Er is een kindeke geboren op aard, 
’t kam op de aarde voor ons allemaal. 
 
’t Kwam op de aarde en ’t had er geen huis, 
’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis. 
 
Evangelie: Lukas 2,1-20 
 
21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af 
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats 
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen 
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 
plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David 
die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 
5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar 
waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze 
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze 
wikkelde hem in een doek en legde hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad. 
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht 
door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 
9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en 
werden ze omgeven door het stralende licht van de 
Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen 
hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 
brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal 
voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren 
kind vinden dat in een doek gewikkeld in een 
voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de 
engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 
14‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, 
zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak 
lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun 
over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in 
haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders 
gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om 
alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals 
het hun was gezegd. 
 



Lied: ‘Er is een kindeke geboren in ’t strooi’: 
 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi, 
’t lag in een kribbe, bedekt met wat hooi. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Stille nacht’: lied 483  
 
1. Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
3. Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
Gedicht: ‘zijn kerstcadeau’ 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
vg Zo bidden wij; 
allen Eeuwige God, hoor ons gebed. 
 
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. 

allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: ‘Ere zij God’ (t. Lukas 2,14, m. F. Schulz) 
 

Ere zij God in de hoge! 

Vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen. 
Amen, Amen. 

 
Muziek 
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