
 
Liturgie en nieuws, Eerste Kerstdag 25 december 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  m.m.v. WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens  Ensemble van KNA 
Organist: Sipke de Boer   
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Edith de Rooij en Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: ensemble van KNA speelt koraalmuziek 
- Voor de dienst: Midden in de winternacht, Lied 486: 1, 2, 4 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Komt allen tezamen Lied 477: 1, 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan allen zitten) 
- Aansteken van de kerstkaars en gedicht door: Catharina, 
Welmoed en Franca Doornbos  
 
Kerstfeest is een feest van Christus, 
Zoon van God lang verwacht   
Laten wij Hem nu aanbidden,  
die ons licht geeft in de nacht.  
 
- Zingen: Lied 477: 3, 5 
- Gedicht Ik ben het schaap dat sliep (Okke Jager) 
 
Ik ben het schaap dat sliep, toen honderd handen 
De hemel openwierpen in een gul gebaar.  
Ik hoorde een Engel spreken aan de randen 
Van mijn gehoor en ’t zingen van een grote schaar.   
 
Er was een licht, waarin ook ik verkleurde. 
Ik ging verliggen in de schaduw van een boom. 
Vaag voelde ik, dat er iets groots gebeurde, 
Maar ‘k was nieuwsgierig naar de afloop van mijn droom. 
 
‘Zij hebben zeker nog een vuur ontstoken,  
De herders,’ dacht ik ‘en daar komt dat licht vandaan.’ 

 
‘U is geboren’ – werd IK toegesproken? 
‘k Begroef mij in mijn slaap, te moe om op te staan. 
 
Zij gingen naar de stal en ik bleef achter. 
‘Gelukkig,’ dacht ik even, ‘dat is weer voorbij.’ 
Maar toen stiet een stuk koud hard hout mij wakker: 
Zijn krib onder de arm, lachte het Kind naar mij. 
 
- Gebed 
- WelcomeSingers: Ik wandel in gedachten, Lied 480 
- De Bijbel open: Lucas 2: 1-8 (Herziene Statenvertaling). 
- Zingen: Go, tell it to the mountain, Lied 484 
WelcomeSingers: coupletten; allen: refrein 
 
- De Bijbel open: Lucas 2: 9-12  
- WelcomeSingers:  Wijs mij de weg naar Bethlehem 
 
Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
het lijkt zo eindeloos ver. 
In deze nacht hoor ik een stem, 
zie ik een licht, een ster. 
Vertel mij dan tot wie ik ga, 
een Koning, kwetsbaar klein, 
die wacht tot ik naar binnenga, 
om dichtbij hem te zijn. 
 
Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
mijn Koning tegemoet 
Als nergens anders plaats meer is, 
leid mij dan naar U toe. 



Toon mij hoe U Verlosser bent, 
als Koning, zonder kroon. 
U heeft uw rijkdom afgelegd, 
zo bent U Mensenzoon. 
 
In deze nacht aanbid ik Hem, 
zit aan zijn voeten neer. 
Met lege handen zie ik Hem, 
mijn koning die ‘k vereer. 
U toont het beeld van God aan mij, 
zijn menselijk gezicht. 
O kind van vrede, Gods geheim, 
dat heel mijn hart verlicht. 
 
- De Bijbel open: Lucas 2:13-14 (Herziene Statenvertaling) 
- Zingen: Eer zij God in onze dagen, Lied 487:1, 2 
- De Bijbel open: Lucas 2:15 (Herziene Statenvertaling). 
 
- WelcomeSingers: In Bethlehems stal 
Allen:1, 4; WelcomeSingers: 2 en 3 
 
In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis, 
zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
die zondaren mint, zo nameloos teer, 
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij, 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Ik kniel bij uw kribbe met dankend gemoed, 
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 
 
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;  
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een hart Heer, dat U steeds bemint,  
dan ben ik van nu aan voor eeuwig uw kind. 
 
- Kinderen gaan nu naar de kindernevendienst 

Meditatie: Jezus is geboren: nu zijt wellekome! 
 
- Zingen: Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Lied 476: 1, 3 
- Kerstproject kindernevendienst: ‘Liefdevol aangeraakt’ 
- WelcomeSingers: Eén klein kind 
 
Eén klein kind in een wereld vol duisternis, 
één Verlosser,  zo lang al verwacht. 
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, 
Vredeskind in de nacht. (oh)  
 
Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft, 
enig Heerser met hemelse macht. 
enig heerser die zelf zich gegeven heeft, 
Koningskind in de nacht. (oh) 
 
Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld, 
zie Hem stralen in het hooi. 
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 
zie dit kindje, rustig en mooi. 
 
Eén klein licht dat de wereld verlichten moet, 
één klein licht dat het duister ontkracht. 
Eén klein licht dat Gods liefde ontbranden doet, 
stralend licht in de nacht. (oh) 
 
Zie de herders Hem hulde bewijzen, 
zie de wijzen buigen zich neer. 
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen, 
zie dit kindje, klein en teer. 
 
Eén klein kind in een wereld vol duisternis, 
één Verlosser, zo lang al verwacht. 
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is, 
reddend Licht in de nacht. (oh) 
 
- Dankgebed 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- 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, waarna: Lied 415: 3 
- Afsluitende koraalmuziek van het KNA-ensemble 
 
 
 
 

 

 
  

 


