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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. 

 

Prijs nu Zijn naam, 

samen met de engelen. 

O, nacht vol licht, 

O, nacht dat Jezus kwam (2x) 

 

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. 

 

Prijs nu Zijn naam, 

de naam van alle namen, 

en geef Hem glorie 

in alle eeuwigheid. (3x) 

 

*Dankgebed en voorbeden, 

*Slotlied: Lied 468 Prijs de Heer die herders prijzen (Welcome singers) 

*Zegen  

*Muzikale afsluiting door Sipke de Boer, Jacqueline vd Steeg & Ed Keijzer 

“Hoor de engelen zingen de Heer” ( Lied 481) 

“Komt verwondert u hier mensen” ( Lied 478) 

“The First Nowell” 

*Collecten bij het verlaten van de kerk  
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

1e Kerstdag 25 december 2020 

 

Thema : “Weerspiegel die vreugde” 

 

 

 

 

Aanvang : 10.00 uur 

Voorganger : Drs. Roel van Riezen  (de Glind) 

Organist : Ed Keijzer 

 

Met medewerking van: 

Sieneke Kraai-Abma & Gijs Huitink 

Sipke de Boer & Jacqueline van de Steeg-Dwarshuis 

Welcome singers ( via opname) 

 

 

 

 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie 1
e
 Kerstdag 25 december 2020 

Thema : “Weerspiegel die vreugde” 

*Orgelspel “Hoe zal ik U ontvangen” 

*Welkom en mededelingen. 

*Openingslied: Geroepen om te zingen 36 :”Wat al eeuwen is verteld”, 

(wijs: midden in de winternacht)  ( Sieneke Kraai  & Gijs Huitink) 

 

Wat al eeuwen is verteld, waarvan wij ook dromen, 

Wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen? 

Wanneer eindigt toch de nacht, komt de tijd door ons verwacht, 

Breekt het licht zich baan, vangt de vrede aan? 

God, wanneer, ja wanneer, gaan de tijden keren 

En zult U regeren? 

 

Wanneer komt de dood niet meer telkens tussenbeide, 

Liggen leeuw en bokje neer aan elkanders zijde, 

Spelen kind’ren met een slang, 

Is geen mens en dier meer bang, 

Wordt het leven waar voor en met elkaar? 

God, wanneer, ja wanneer 

Gaan de tijden keren en zult U regeren? 

 

*Projectlied gezongen door Angelina van Hunnik 

Ik ben een engel, een engel, een engel. 

Ik kom met een boodschap naar de aarde met een goed bericht. 

Ik ben een engel. 

 

*Aansteken Kerstkaars en voorlezen gedicht (Kristel van Maanen) 

De kaars van Kerst, die mag nu aan, 

Laat ieder zien en horen: 

Een grote ster is opgegaan, 

De Koning is geboren! 

 

*Aandacht voor de crèche 

*Aandacht voor de kinderkerstviering op 24 december 2020 
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*Stil gebed, Votum en Groet  

*Zingen uit :Het liefste lied van overzee, deel II nr. 42 : “Met hart en ziel” 

(Welcome singers) 

Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God  

verrukt om wat hij aan mij heeft gedaan. 

Hij bracht een keer in mijn geringe lot. 

Mijn faam zal door de generaties gaan. 

 

Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam! 

Want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht. 

Mijn lied zet anderen tot zingen aan: 

Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht! 

 

Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.  

Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,  

maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.  

Met hart en ziel bezing ik zijn beleid. 

 

Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!  

De pracht en praal zal Hij in stukken slaan. 

Wie honger had vindt dagelijks zijn brood. 

Wie rijk was blijft met lege handen staan. 

 

Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar! 

Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:  

aan ons wordt zijn ontferming openbaar. 

Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag. 

 

*Schriftlezing: Lucas 2 vers 1-14 

*Zingen : “Ere zij God” ( Sieneke Kraai  & Gijs Huitink) 

 

*Overdenking. 

 

*Opwekking 527 : “Licht in de nacht” ( Sieneke Kraai  & Gijs Huitink) 


