
Gereformeerde kerk Lunteren (pkn)
Orde van dienst voor Eerste Kerstdag 2014, 10 uur.

Thema: 
Jezus komt op aard: alles wordt nieuw!
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

Organist: Sipke de Boer

Muzikale medewerking: 

een ensemble van KNA, Lunteren,

de Welcome Singers o.l.v. Margret Spelt



- Voor de dienst: ensemble van KNA speelt   koraalmuziek

- Voor de dienst: Midden in de winternacht.

Midden in de winternacht ging de hemel open
die ons ‘t heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied. 
Herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: Christus is geboren.

- Woord van welkom.

- Intochtslied: Gezang 138: 1, 2 (staande)

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

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.   

- Stil gebed, Votum en groet.

- Zingen: Gezang 138: 4 (hierna gaan allen zitten)
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'The Lord bless you and keep you'

The Lord bless you and keep you: 
the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. 
The Lord lift up the light of his countenance upon you 
and give you peace. Amen

- Afsluitende koraalmuziek van het KNA-ensemble

11



1. Woman and man just like children
Now can rejoice without fear

God loved the world and gave his Son 
Good news for everyone
Though you're in debt, no need to pay
It’s called the Christmas way 

- Dankgebed

- Collecten

- Zingen: ‘Ere zij God’ (staande)

Ere zij god, Ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in den hoge.  
Ere zij God in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij god, Ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in den hoge.  
Ere zij God in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Amen, amen.
 
- Zegen, met gesproken amen, waarna de WelcomeSingers, begeleid 

door KNA, zingen: 
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O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

- Aansteken van de kerstkaars en gedicht door: Angelina van Hunnik
Grote kaars, laat ieder horen: Jezus werd voor ons geboren. Een arm 
kind in een koude stal en toch de Redder van 't heelal.

- Zingen: Gezang 124: 5
Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal.
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

- Gedicht Feest van Kerst (van Muus Jacobse)

Geboorte. Het moet beginnen
Met geboren worden, beginnen
Met de boodschap van een engel,
Beginnen bij het begin.

En wij komen vandaag niet verder
Dan geboren worden, niet verder
Dan dat het weer zal beginnen
Omdat het bij God begon.

- Gebed

- WelcomeSingers: Er is een roos ontloken (kanon)
Er is een roos ontloken, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond.
- De Bijbel open: Lucas 2: 1-8 (Herziene Statenvertaling)
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En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer 
Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste 
inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En 
ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn 
eigen stad. 
Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, 
naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en 
het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar 
waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde 
haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de 
kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

- WelcomeSingers:  In de nacht gekomen
1. In de nacht gekomen 

kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht.

2. In de nacht gekomen 
kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, 
milde overmacht.

3. In de nacht gekomen, 
onmiskenbaar kind, 
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Zeg eens herder, wat zag je nog meer?
Ja, ik zag een kindje, schreiend van kou,
en daarbij stond Jozef, die ‘t warmen zou.
 
Zeg eens herder, zag je soms nog meer?
‘k Zag dat Maria ‘t kind in de armen nam.
Os en ezel keken, ook een heel klein lam.
 
Zeg eens herder, is het lief en schoon?
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan.
Schoner dan de hemel waar de sterren staan.
 
Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
Ja, het vraagt om liefde, schatten vraagt het geen.
Laten wij dan allen gaan tot Hem alleen!

- WelcomeSingers: The Christmas Way
1. Noboby ever expected

Nobody thought this way
There in the dark of the stable
Jesus asleep on the hay

Deep in the calm and silent night
Everyone sees a new light
God in his love turns night to day
Behold the Christmas Way

2. Who can believe without seeing
Trust in a hope for heart
Open your ears and receive it 
This was the plan from the start
Deep in the calm and silent night
Everyone sees a new light
God in His love turns night to day
Behold the Christmas Way

Beautiful message of Christmas
Truly the Kingdom's near
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I- Meditatie: Jezus komt op aard: alles wordt nieuw!

- Zingen: Gezang 143

     Stille nacht, heilige nacht!
     Davids Zoon, lang verwacht,
     die miljoenen eens zaligen zal,
     wordt geboren in Bethlehems stal,
     Hij, der schepselen Heer,
     Hij, der schepselen Heer.
 
     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.

     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! 

- Kerstproject kindernevendienst:  In blijde verwachting 
 
- Zingen: Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? (NLB, lied 485)
Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een oude stal.
Daar zag ik een wonder, dat ’k vertellen zal. 
 
Zeg eens herder, wat heb jij gezien?
‘k Zag er een os en ezel bij een voederbak.
‘t Was er koud en donker; tocht kwam door het dak.
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kom, doorwaai de bomen, 
zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen, 
kom – de wereld wacht.

- De Bijbel open: Lucas 2: 9-12 (Herziene Statenvertaling).
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open 
veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel 
van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen 
en zij werden zeer bevreesd. 
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden 
voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de 
Here. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe.
 
- Zingen: Gezang 145: 1, 2

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyriëleis.
     
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
Kyriëleis.

- De Bijbel open: Lucas 2:13-15 (Herziene Statenvertaling)
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan 
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God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen. 
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar 
de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar 
Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons 
bekendgemaakt heeft. 

- Zingen: Gezang 134: 1, 2

     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.

     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,
     gloria in excelsis Deo.

- De Bijbel open: Lucas 2:16-20. 
En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje 
liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het 
woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het 
hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen 
gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die 
in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en 
loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen 
gesproken was. 

- WelcomeSingers: Unto us is born a son
I
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Koor:
1. Unto us is born a son, 

King of quires supernal. 
See on earth his life begun, 
of lords the Lord eternal, 
of lords the Lord eternal.

Koor: 
2. Christ, from heaven descending low, 

comes on earth a stranger. 
Ox and ass their owner know, 
becradled in the manger, 
becradled in the manger. 

Mannen:
3. This did Herod sore affray, 

and grievously bewilder. 
So he gave the word to slay, 
and slew the little childer 
and slew the little childer.

Vrouwen:
4. Of his love and mercy mild 

this the Christmas story; 
and O that Mary’s gentle child 
might lead us up to glory, 
might lead us up to glory.

Allen:
5. O and A, and A and O, 

cum cantibus in choro. 
Let our merry organ go, 
Benedicamus Domino, 
Benedicamus Domino. 

- Kinderen gaan nu naar de kindernevendienst
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