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24 december 2021 

Kerstnacht 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
Vrede verschijnt in een kwetsbaar kind 
als witte bloemen in een koude wereld 

 

 
We beginnen de viering met het zingen van liederen. 
Tussendoor wordt telkens één van de adventskaarsen 
aangestoken. 
 
FREE zingt: ‘’Twas in the Winter Cold’ 1, 2 en 5  
(t. Charles I. Black, m. Joseph Barnby) 
 
1. ’Twas in the winter cold, when earth 
Was desolate and wild, 
That angels welcomed at His birth 
The everlasting Child. 
From realms of ever bright’ning day, 
And from His throne above 
He came with humankind to stay, 
All lowliness and love. 
 
2. Then in the manger the poor beast 
Was present with his Lord; 
Then swains and pilgrims from the East 
Saw, wondered, and adored. 
And I this night would come with them 
This blessed sight to see, 
And to the Babe of Bethlehem 
Bend low the reverent knee. 
 
5. Light of the everlasting morn, 
Deep through my spirit shine; 
There let Thy presence newly born 
Make all my being Thine: 
There try me as the silver, try, 
And cleanse my soul with care, 
Till Thou art able to descry 
Thy faultless image there. 
 
FREE zingt: ‘Noel’ (t. en m. Matt Redman, Chris Tomlin en 
Ed Cash; arr. Heather Sorenson) 
 
Love incarnate, love divine 
Star and angels gave the sign 
Bow to babe on bended knee 
The Savior of humanity 
Unto us a Child is born 
He shall reign forevermore 
Noel, Noel 

Come and see what God has done 
Noel, Noel 
The story of amazing love! 
The light of the world, given for us 
Noel 
Son of God and Son of man 
There before the world began 
Born to suffer, born to save 
Born to raise us from the grave 
Christ the everlasting Lord 
He shall reign forevermore 
 
Noel, Noel 
Come and see what God has done 
Noel, Noel 
The story of amazing love! 
The light of the world, given for us 
Noel 
 
Noel, Noel 
Come and see what God has done 
Noel, Noel 
The story of amazing love! 
The light of the world, given for us 
Noel 
 
Noel 
 
Lied: ‘Stille nacht’: lied 483  
(t. Johannes Yserinkhuysen, m. Franz Gruber)  
 
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!   
     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 
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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: ‘Komt allen tezamen’: lied 477  
(onzekere herkomst, vert. C.B. Burger; m. bewerking door 
John Francis Wade)  
 
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. 
 
2. De hemelse englen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming; aansluitend zingen we ‘Jésus le 
Christ’ (m. Jacques Berthier; Taizé) Free begint, daarna 
allen samen een aantal keren (Franse tekst): 
 
 
 
 
 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne moi dáccueillir ton amour. 
 
(Jezus, u bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, u bent het licht in ons leven, 
open mijn hart voor uw liefde o Heer.) 
 
 
Gloria: ‘Eer zij God…’: lied 487  
(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied, bew. J. Vermulst)  
 

1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria 
in excelsis Deo. 
Gloria 
in excelsis Deo. 
 
2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is.  
Gloria in excelsis Deo. 
 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
 

de heilige Schrift 
 
Gebed voor de kerstnacht 
 
Evangelie: Lukas 2,1-13 
 
Gezongen schriftlezing  
(Lukas 2,14; m. Jacques Berthier, Dienstboek 25) 
 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
gloria, gloria, alleluia! 
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
 
(Glorie zij God in de hoge, halleluja! En op aarde vrede 
voor mensen van goede wil.) 
 
Vervolg evangelie: Lukas 2,15-20 
 
FREE zingt: ‘Light in the Hallway’ (t. en m. Mitchell, 
Grassi, Scott Hoying en Audra Mae; Arr. Roger Emerson) 
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Close your eyes, lay your head down 
Now it's time to sleep 
May you find great adventure 
As you lie and dream 
If you're scared of the darkness 
I will calm your fear 
There's a light in the hallway 
So you know I'm here 
 
So count your blessings every day 
It makes the monsters go away 
And everything will be okay 
You are not alone 
You are right at home 
Goodnight, goodnight 
 
You won't need me forever 
But I'll still be here 
For we all have our nightmares 
Even me, my dear 
From now on, if you need me 
You can sing this song 
There's a light in the hallway 
Burning all night long 
 
So count your blessings every day 
It makes the monsters go away 
And everything will be okay 
You are not alone 
You are right at home 
Goodnight, goodnight 
Goodnight, goodnight 
 
Overweging 
 
FREE zingt: ‘Noel Nouvelet’ (t. en m. Frans kerstlied uit de 
15e eeuw) 
 
Noël Nouvelet, Noël chantons ici, 
Dëvotes gens, crions à Dieu merci! 
Chantons Noël pour le Roi nouvelet 
Noël Nouvelet, Noël chantons ici! 
 
“Noël Nouvelet”, come let us sing Noel 
Let us faithful folk, cry out our thanks to God! 
Sing we Noel, unto the tiny King, 
“Noël Nouvelet”, come let us sing Noel. 
 
Praises to our Lord, our Savior Jesus Christ, 
Come to earth as man, as man to live and die, 
Chantons Noël pour le Roi nouvelet 
Noël Nouvelet, Noël chantons ici! 

 
gebeden en gaven 

 
Dankgebed en voorbeden; we zetten die in met 
(tweemaal): 
 
Behoed mij, o God. 
Ik vertrouw op U. 

U wijst mij de weg ten leven. 
Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 
 
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: ‘Een ster ging op uit Israël’: lied 496,1  
(t. Jan Duin, m. Engeland – ‘forest green’) 
 
1. Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 
die nacht begon zijn rijk. 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: 
3. Gij morgenster en mensenzoon 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, - 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 

allen gaan zitten 
 
FREE zingt: ‘Deck the Hall’ (t. en m. Welsh traditional) 
 
Deck the hall with boughs of holly, 
Falalalalala, la lalala 
‘Tis the season to be jolly 
Falalalalala, la lalala 
Don we now our gay apparel 
Falalalalala, la lalala 
Troll the ancient Yuletide carol 
Falalalalala, la lalala 
 
See the blazing Yule before us 
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Strike the harp and join the chorus 
Follow me in merry measure 
While I tell of Yuletide treasure 
 
Fast away the old year passes 
Hail the new, ye lads and lasses 
Sing we joyous all together 
Heedless of the wind and weather 
 
‘We wish you a merry Christmas!’ (t. en m. Engelse 
traditional) 
 
1. We wish you a Merry Christmas, 
we wish you a Merry Christmas, 
we wish you a Merry Christmas 
and a happy New Year! 
Good tidings to you, 
wherever you are; 
Good tidings for Christmas 
and a happy New Year! 
 
2. Oh, bring us a figgy pudding, 
oh, bring us a figgy pudding, 
oh, bring us a figgy pudding, 
and a cup of good cheer. 
Good tidings... 
 
3. We won't go until we get some, 
we won't go until we get some, 
we won't go until we get some, 
so bring it right here! 
Good tidings... 
 
4. We wish you a Merry Christmas, 
we wish you a Merry Christmas, 
we wish you a Merry Christmas 
and a happy New Year! 
 

 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Simon Drost/Lodewijk de Vries 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: André Lekkerkerker 
Beeld: Lieske Duim 
Geluid: Jan Baas 
Zangers: FREE! o.l.v. Lodewijk de Vries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de eerste collecte: Leger des Heils  
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen 
zonder huis in de breedste zin van het woord.  
Hulp in de vorm van het verstrekken van eten 

aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- 
en nacht opvangvoorzieningen, maar ook hulp in de vorm 
van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer 
boven hun hoofd hebben. Juist met deze donkere dagen 
willen wij deze mensen een beetje licht geven. Uw 
bijdrage is van harte welkom! 
 

Bij de tweede collecte: Eredienst 
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de 
opdracht hebben, in navolging van Christus, 
God en elkaar lief te hebben. Daarvoor 

hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen 
gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de 
erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we 
samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor 
gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, 
koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard 
worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd. 
 
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor vluchtelin-
genkinderen in Griekenland. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de 
collectes over te maken naar het volgende rekening-
nummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De 
Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving 
aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is. 
 
 
 
 


