
 
Liturgie en nieuws, zondag 25 december 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Eerste Kerstdag  
    
Morgendienst Mmv KNA en de WelcomeSingers Avonddienst Geen avonddienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger:  
Organist: Sipke de Boer Organist:  
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos, Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: ensemble van KNA speelt koraalmuziek 
- Voor de dienst: Lied 486: 1, 2, 4 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: 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: Welmoed en 
Franca Doornbos 
 
Stil van verwondering, vol ontzag 
mogen we op deze dag 
onze blijdschap met u delen, 
Jezus’ geboorte vieren met velen. 
  
- Zingen: Lied 477: 3, 4, 5 
- Gedicht Hij komt, hij komt, Hij is koning  (Inge Lievaart) 
 
Hij komt, Hij komt, Hij is de koning,  
die de zondemacht overwon; 
Hij maakt ons hart tot zijn woning,  
die zijn werk in ons begon. 
 
Alle volkeren zal Hij verlichten  
tot niet één meer onrecht doet  
en het rijk van zijn liefde stichten  
waar vrede het recht ontmoet. 
 

 
Hij komt, Hij komt, als de hoogste,  
die de minste werd is de Heer; 
verdrukten zal Hij vertroosten,  
al wie hoog is werpt Hij neer. 
 
Hij komt, Hij komt vol genade,  
Hij die heilig is kocht vrij; 
Hij leed het loon van de kwade,  
met het zijne zegent Hij. 
 
Hij komt, Hij komt alle dingen  
maakt Hij stralend nieuw, maakt Hij goed; 
verhoog de Heer dan met zingen,  
ga Hem juichend  tegemoet. 
 
Alle volkeren zal Hij verlichten  
tot niet één meer onrecht doet  
en het rijk van zijn liefde stichten  
waar vrede het recht ontmoet. 
 
- WelcomeSingers: Ding, dong! Merrily on high 
 
Ding, dong! Merrily on high, 
In heav'n the bells are ringing: 
Ding dong! verily the sky 
Is riv'n with angel singing. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 
 



E'en so here below, below, 
Let steeple bells be swungen, 
And "Io, io, io!" 
By priest and people sungen. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 
Pray you, dutifully prime 
Your matin chime, ye ringers; 
May you beautifully rime 
Your evetime song, ye singers. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 
- Gebed 
- WelcomeSingers: Volheid van God 
 
Volheid van God in mensengestalte,  
dat is het wonder van Jezus. 
Hij liet zijn macht en heerlijkheid achter,  
kwam als een dienaar naar ons toe. 
Koning die koos voor een schamel bestaan.  
Kind van een maagd, voor geen smaad gespaard. 
Nergens was plaats, een stal moest voldoende zijn. 
Hier ligt de hoop van de wereld. 
 
Volheid van God. Zijn Vaders genade  
straalt van ’t gelaat van Jezus. 
Hij boog zich om de mensheid te dragen,  
koos voor de weg naar Golgotha. 
Christus die zonder zonde was,  
droeg onze schuld en onze straf.  
Volheid van God, veracht en verbrijzeld,  
stierf voor de schuld van de wereld. 
 
Volheid van God, de hoop die doet leven: 
God houdt zijn Woord in Jezus. 
Christus’ gehoorzaamheid bracht vergeving. 
Zo leidt Hij ons tot heerlijkheid. 
Nu leggen wij ons leven neer,  
hier voor de troon van onze Heer. 
Volheid van leven, eeuwige blijdschap! 
God schenkt zijn liefde aan de wereld. 
 

- De Bijbel open: Lucas 2: 1-7 
- Zingen: Go, tell it to the mountain, Lied 484 
WelcomeSingers: coupletten; allen: refrein 
 
- De Bijbel open: Lucas 2: 8-12  
- WelcomeSingers:  De herders in het open veld 
 
Koor: 1. De herders in het open veld  
zijn met de nacht alleen. 
De schapen liggen uitgeteld,  
maar veilig om hen heen. 
 
Koor: 2. Niets wijst op anders dan gewoon;  
ze doen getrouw hun plicht. 
Dan, plotseling, straalt wonderschoon  
een helder, hemels licht. 
 
Allen: 3. Een stem als van een engel stelt  
de herders gauw gerust. 
Ze worden, als hij meer vertelt,  
zich van iets groots bewust. 
 
Allen: 4.  Niet ver van hier, in Davids stad,  
ligt, pasgeboren, klein,  
de redder waar het volk om bad. 
Hij zal hun koning zijn. 
 
Koor: 5. De hemel breekt op aarde door,  
het leven krijgt weer zin. 
Een duizendstemmig eng’lenkoor  
zingt van een nieuw begin. 
 
Allen: 6. Geloofd zij God, die blijvend houdt  
van wie op aarde leeft,  
het liefste aan ons toevertrouwt  
en zicht op vrede geeft. 
  
- De Bijbel open: Lucas 2:13-14 
- Zingen: Lied 487:1, 2 
- De Bijbel open: Lucas 2:15-20 
 
- WelcomeSingers: Joy to the world! 
 
1. Joy to the world! The Lord is come: 



Let earth receive her King. 
Let every heart prepare him room,  
and heav’n and nature sing,  
and heav’n and nature sing,  
and heav’n, and heav’n and nature sing. 
 
2. Joy to the earth! The Saviour reigns: 
Let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks, hills, and plains  
repeat the sounding joy, 
repeat the sounding joy, 
repeat, repeat the sounding joy, 
 
3. No more let sins and sorrows grow 
Nor thorns infest the ground; 
He comes to make his blessings flow 
Far as the curse is found,  
Far as the curse is found,  
Far as, far as the curse is found. 
 
Allen: 4. He rules the world with truth and grace,  
and makes the nations prove 
The glories of his righteousness  
and wonders of his love, 
and wonders of his love, 
and wonders, wonders of his love. 
 
- Kinderen gaan nu naar de kindernevendienst 
- Meditatie: Jezus is geboren: Kind van de belofte! 
- Zingen: Lied 476: 1, 3 
- Kerstproject kindernevendienst: ‘Beloofd is beloofd’ 
- Zingen: Lied 468 
- 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 
 
 
Nieuwsbrief 
* Op 2e Kerstdag is er een kerstzang in deze kerk om 10.30 uur. 



 


