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25 december 2019 

Eerste Kerstdag 
 

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

 
Muziek 
 
We zingen: ‘Uit het duister hier gekomen’ (t. H. 
Oosterhuis; m. H. J. Gauntlett ‘Irby’;  Tussentijds 137) 
Bij elk couplet wordt een van de adventskaarsen 
aangestoken.  
 
allen 1. Uit het duister hier gekomen 
 mensen van de wereldnacht 
 onbestemd verward in dromen 
 niet vermoedend wie hen wacht 
 zoekend of een woord opgaat 
 als een ster van dageraad. 
 
 
cnt    2. Nacht waarin zou zijn geboren 
 die de naam heeft ‘dat Gij redt’, 
 morgentaal in onze oren 
 hemel op ons hoofd gezet 
 ogenwenkend woord van U 
 nieuw getijde dat is nu. 
 
allen   3. Gij die nieuw zijt alle dagen 
 bron en hartslag van de tijd, 
 kunt Gij één moment verdragen 
 dat Gij niet mijn toekomst zijt? 
 die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’ 
 en ‘de dood zal niet meer zijn’. 
 
allen 4. Zeg ons dat Gij niet zult slapen, 
 eerste stem die nimmer zweeg. 
 Zie de mens door U geschapen, 
 waarom zijn wij woest en leeg 
 als de dood zo zwaar en dicht? 
 Spreek ons open naar uw licht. 
 

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, 
 als witte bloem in een koude wereld – 
 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 allen, 2 cnt, 3 allen 
 
allen 1. God met ons, het Koningskind 
 is op aard’ geboren, 
 uit Maria, welbemind, 
 de jonkvrouw uitverkoren, 
 de jonkvrouw uitverkoren. 
 
cnt 2. Bij de kribbe in de stal 
 kenden os en ezel 
 Hem de koning van ’t heelal, 
 gezonden uit de hemel, 
 gezonden uit de hemel. 
 
allen 3. Hemels kind dat tot ons kwam, 
 eeuwen nu geleden, 
 zet ons hart in vuur en vlam, 
 zo  bidden wij nog heden, 
 zo  bidden wij nog heden. 
 

 allen gaan zitten 
Gebed om ontferming, driemaal besloten met 
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
Bidden wij U, God. 
 
Gloria: ‘In dulci jubilo’: lied 471 (t. Andries Govaart, naar 
‘in dulci jubilo’, anoniem ca. 1500; m. ca. 1480)  
 
allen 1. In dulci jubilo, 

onze vreugd is groot. 
Hartenwens geboren 
ligt kraaiend in het stro, 
staat als de zon te gloren 
bij moeder op haar schoot. 
Canta Domino, 
canta Domino. 

 
cnt 2. O, Jesu parvule, 
 U leeft met ons mee, 
 troost mij in mijn lijden, 
 o puer optime. 
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 Uw komst zal ons bevrijden, 
 voorbij zijn ach en wee. 
 Schenk ons pais en vree, 
 schenk ons pais en vree. 
 
allen 3. Hoor, heel de engelenschaar 
 -- jubelt gloria 
 in excelsis Deo, 
 o, waren wij ook daar. 
 De aarde en de hemel 
 ze zingen met elkaar 
 nova cantica, 
 nova cantica. 
 

de heilige Schrift 
 
Gebed voor de eerste Kerstdag 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 62,6-7.10-12 
 
Lied: ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’: lied 482,1  
(t. André Troost, m. Johannes Gijsbertus Bastiaans) 
 
1. Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 
 
Evangelielezing: Johannes 1,1-18 
 
Lied: ‘C’est toi ma lampe, Seigneur’ (Taizé 29) driemaal; 1e 
en 2e cantorij, 3e allen 
 
Cést toi ma lampe, Seigneur, 
mon Dieu éclaire ma ténèbre. 
Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. 
Seigneur, mon Dieu éclaire ma ténèbre. 
 

Jij bent mijn lamp, Heer, 
mijn God, verlicht mijn duister. 

Heer, mijn God, verlicht mijn duister. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’: lied 494 
(t. Huub Oosterhuis, m. Michael Praetorius)  
 
allen 1. Vanwaar zijt Gij gekomen, 

wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
was God nooit hier en nu. 

Een nieuwe God zijt Gij 
die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 

 
cnt 2. Gij zijt ons doorgegeven 
 een naam, een oud verhaal 
 uw woorden uitgeschreven 
 in iedere mensentaal. 
 Ons eigen levenslot 
 met uw geluk verweven, 
 zo zijt Gij onze God. 
 
allen 3. Gij zijt in ons verloren 
 wij durven U niet aan, 
 uw stem in onze oren, 
 uw komst in ons bestaan. 
 Een woord van vlees en bloed 
 een kind voor ons geboren, 
 een mens die sterven moet. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, ingeleid door en besloten met 
‘Kind ons geboren’ (Jesaja 9,5; uit Klein Kerstoratorium): 
 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
 
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: ‘Hoor de engelen zingen de eer’: lied 481 
(t. Charles Wesley, vert. Willem Barnard, m. Felix 
Mendelssohn Bartoldy), allen alle coupletten. 
 

1. Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
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voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
 2. Hij, die heerst op ’s hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: 
 3. Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

Muziek 
 

 
 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Simon Drost 
Fluitist: Annemieke Huurdeman 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Wouda Bakker 
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: Hans Nobels 
Beeld: José van Dasselaar 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Zangers: leden van de cantorij o.l.v. Annahes Odink 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   
 
Bij de tweede collecte: Cantorij 
De Eshofcantorij repeteert elke week en 
werkt gemiddeld eens in de maand mee 
aan de kerkdienst. Ook is er samenwerking 
met het Pauluskoor. Met uw bijdrage kunnen we blijven 
genieten van door hen prachtig gezongen en gespeelde 
liederen. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


