
 
Liturgie en nieuws, Eerste Kerstdag 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst    
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens  

Muzikale medewerking: Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst: Groep 1: Sieneke Kraaij 

Groep 2: Willemijn Doornbos 
     Alies Hendriksen 

Een ensemble van KNA, Lunteren 
De WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt 
 

Collecten: 1.Kerk; 2. Onderhoudsfonds 
 

 

 

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag 2018 
Thema: De lichtdrager motiveert tot lichtdrager zijn 
 
- 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  
  Emma en Tess van Voorthuizen  

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 Komst  (Jaap Zijlstra) 
Heer, mijn God, 
mag ik geloven 
dat uw Naam is 
‘Ik zal bij je zijn’, 
 
een naam als een afspraak, 
een belofte, 
een teken van leven? 
 
Mag ik geloven 
dat U ons leven binnenkomt 
zo klein en kwetsbaar, 
zo aards en afhankelijk 
als een pasgeboren kind? 
 
Mag ik geloven 
dat U tot ons komt 
als Vredevorst, 
als Heelmeester en Raadsman, 
die zich laat noemen 
Immanuël, God-met-ons? 
 
Hoe kunnen wij U danken 
voor de komst van Jezus, 



de man van belofte 
die ons leidt naar 
het land van belofte, 
geloofd zij uw Naam! 

 
- Zingen: Psalm  98: 1,3 
 
- Gebed 
 
- Sieneke Kraai-Abma zingt  'Oh holy night', begeleid door Gijs Huitink 
 
- De Bijbel open: Lucas 2: 1-8 (Herziene Statenvertaling). 

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 en samenzang: Wij trekken in een lange stoet Lied   
  506. WelcomeSingers: coupletten allen: het refrein 
 
- 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. 

 

- WelcomeSingers en samenzang:  Licht in de nacht  
WelcomeSingers: 
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken,  
dit is de nacht dat zijn leven begon.  
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken,  
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;  
stralend breekt die held’re morgen aan. 
Allen: Prijs nu zijn naam, samen met de eng’len.  
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.  
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. 
 
WelcomeSingers: 
Wat Hij ons leert is geven om een ander,  
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden,  
vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen  
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
Allen: Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen,  
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid,  
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid. 

 
- De Bijbel open: Lucas 2:13-14 (Herziene Statenvertaling). 

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 
legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.  

 
- Zingen: Eer zij God in onze dagen, Lied 487:1,2 
 
- De Bijbel open: Lucas 2:15 (Herziene Statenvertaling). 

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.  

 
- WelcomeSingers: Ding dong merrily on high 

1. 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! 
 
Bim, bam! Vrolijk klinken in de hoge 
de hemelklokken: 
Bim, bam! Voorwaar, de lucht is opengespleten 
door het engelengezang. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 
2.  E'en so here below, below, 
Let steeple bells be swungen, 
And "Io, io, io!" 
By priest and people sungen. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 
Laat zelfs hier beneden  
de torenklokken zwaaien,  
en ‘Io, io, io!’  
door volk en priester zingen.  
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 
3.  Pray you, dutifully prime 
Your matin chime, ye ringers; 
May you beautifully rime 
Your evetime song, ye singers. 
Gloria, Hosanna in excelsis! 
 
Luid de metten nauwgezet 
Gij luiders aan uw koorden 
Zing het avondkoorgebed 
Gij zangers, schoon van woorden 
Gloria, Hosanna in excelsis! 

 
- Aandacht voor het project van de kindernevendienst 

Hoofdthema: “Lichtdragers van God” 
Thema: Kerstfeest: geef Gods wonder door! 
Projectthema: Jezus, het wonder komt. 

 
Emma en Tess: “Jezus, jouw licht schijnt als verlosser. Jij bent 
Gods Zoon, de Beloofde! God zelf brengt je in de wereld, Je bent 

nu nog klein, maar je taak is groot: Tot redding geworden! Wij 
mogen dit wonder van Kerstfeest delen!” 

 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
- Meditatie: De Lichtdrager motiveert tot lichtdrager zijn 
 
- Zingen: Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Lied 476: 1,3 

 
- Kerstproject: Projectlied op de melodie van: “Midden in de 
winternacht”,(NLB 486) 

Dragers van Gods licht te zijn, 
wat is dat bijzonder, 
wij getuigen, groot en klein,  
van een lichtend wonder: 
Jezus kwam voor ons op aard’, 
dat is eindeloos veel waard, 
Hij, Gods eigen Zoon,  
Hij verlangt geen troon, 
mens werd Hij, zodat wij 
- als opnieuw geboren- 
bij God mogen horen. 

 
- WelcomeSingers: Go, tell it on the mountain, Lied  484 
   WelcomeSingers: coupletten allen: het refrein 
 
- Dankgebed 
 
- Collecten met koraalmuziek van het KNA-ensemble. 
 
- 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 
− Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 

ophalen voor de zegen.  
− Op 2e Kerstdag ’s middags is in het Westhoffhuis een Kerst - Inn. 

Om 14.00 uur gaan de deuren open. Voor meer informatie zie flyer 
op het prikbord in de hal. U kunt ook Wil Welgraven vragen. 

 
 


