
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 25 december 2022 

1e kerstdag 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Ed Keijzer 

Diaken van dienst: Jan & Gerdien Luchies 

Oppasdienst: Jolien van der Kuur en Wilma van Garderen  

Kinderkring: Franciska van de Vliert 

Beamerdienst: Nora 

Bloemendienst : P. Boiten 

Lector : Foeke Abma 

 

Thema: Ik kan niet wachten 
-over  de onrust van de wijzen uit het oosten 

 

Collecten: 

1e : Kerk 

2e : Onderhoudsfonds  

Geen Avonddienst  

  

Wijsheid groeit daar, waar 
mensen door een nieuwe 
ervaring onrustig worden 
en samen op zoek gaan 
naar antwoorden.  

 

  

 

Eén straal die onze ogen raakt, waardoor we gaan zien. 
Eén straal die onze voeten raakt, waardoor we op weg gaan. 
Eén straal die onze lippen raakt, zodat we overal onderweg vragen: waar is de 
Koning der Joden? Eén straal die onze knieën raakt, zodat we die kunnen 
buigen als we het kind gevonden hebben. En één straal die onze handen raakt, 
waardoor we alles loslaten wat we nu juist zo vreselijk graag willen houden. 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 

*Welkom & mededelingen 

Wij bereiden ons voor 

*De kerstkaars wordt aangestoken bij het kaarsenlied door Otto van de Wal 

*Intochtslied:  Komt allen tezamen, 1 en 3 Nederlands, en Oekraïens refrein 

Komt allen tezamen 

jubelend van vreugde 

komt nu, o komt nu  

naar Bethlehem 

Ziet nu de vorst der  

eng'len hier geboren 

Вклонімося в пошані, 
Вклонімося в пошані, 
Вклонімося в пошані  
Господу. 

 

O Kind, ons geboren  

liggend in de kribbe 

neem onze liefde  

in genade aan 

U, die ons liefhebt 

U behoort ons harte 

Вклонімося в пошані, 
Вклонімося в пошані, 
Вклонімося в пошані  
Господу. 

*Stil gebed 

*Onze hulp en Groet 

*Kyriëgebed 

*Margret zingt: Maak ons hart onrustig, God 

*Enkele stemmen van gloria 

*We zingen: Kling, klokjes, klingelingeling 

 

 

 
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed bij de opening van de Schrift 
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Mededelingen 

*Bloemen 

Komende zondag gaan de bloemen met een warme groet naar Mw A.C. Strootman-

Vroegop, Boslaan 1A, zij is 90 jaar geworden. 

 

*Inzameling Voedselbank 

Vanaf 1 december vindt er in onze kerk weer de jaarlijkse inzameling van levensmiddelen 

voor de Voedselbank plaats. De hulp bestaat uit het verstrekken van een gevarieerd 

voedselpakket. Inzameling op de zaterdagmorgen, donderdagmorgen tijdens de 

Oranjerie en rond de kerkdiensten. 

 

*De oliebollen komen er weer aan…! 

Wij willen weer bakken voor een mooie opbrengst voor de gaarkeuken Hineni ( ‘Ik ben’) 
in Jeruzalem met hoofddoel: verse warme maaltijden verstrekken aan de allerarmsten ! 

Bestellijst in de hal op. zondag 11, 18 en 25 december .of via ( 06 44125306 ) of per mail 

hy.nederland@gmail.com Ophalen Zaterdag 31 december ( Oudejaarsdag) tussen 10.00 – 

12.00 uu  1 Zak ( 10 oliebollen) € 10,00! 

 

*Energiebijdrage 

Heeft u over de maanden november en december ook twee maal een bijdrage van €190 
gekregen en heeft u die niet nodig? Overweeg dan om deze bedragen, geheel of 

gedeeltelijk, te schenken aan de Diaconie. Om “te helpen waar geen helper is”. 
NL30RABO0337557381 t.n.v. Diaconie GK  

 

*Kerstochtendzang - 1e Kerstdag 

Kom op 25 december om 6.00 uur naar de Oude kerk. Al meer dan 40 jaar wordt op 

kerstochtend gezongen door jong en oud voor onze zieke of bejaarde dorpsgenoten. Zij 

waarderen dit zeer. Gezamenlijk kerstontbijt in de Oude Kerk. 
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Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  

Christus is geboren! 

 

*Zegen, die we beantwoorden met Ere zij God 

 

Ere  

zij God, 

ere zij God, 

in den hoge, in 

den hoge, in den 

hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de men- 

sen een welbehagen. Ere zij God in den hoge, 

ere zij God in den hoge. Vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op aarde, 

vrede op aarde. In de mensen, in 

de mensen een welbehagen, in de men- 

sen 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 welbeha- 

gen. Amen, 

amen 
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*De Welcome Singers zingen: Carol of the bells 

Carol of the bells 

Hark! How the bells,  

sweet silver bells,  

all seem to say,  

“Throw cares away”. 
 

Christmas is here,  

bringing good cheer 

to young and old,  

meek and the bold. 

 

Ding-dong, ding-

dong,  

that is their song,  

with joyful ring,  

all caroling.  

 

 

One seems to hear 

words of good cheer 

from everywhere,  

filling the air.  

 

Oh, how they pound,  

raising their sound 

o'er hill and dale,  

telling their tale. 

 

Gaily they ring,  

while people sing  

songs of good cheer,  

Christmas is here!  

 

Merry, Merry, Merry, 

Merry Christmas 

Merry, Merry, Merry, 

Merry Christmas 

 

On, on they send,  

on without end,  

their joyful tone 

to every home 

 

Hark! how the bells,  

sweet silver bells,  

all seem to say,  

“Throw cares away”.  
 

Ding, dong, ding, 

dong.  

 

*Inleiding op het thema 

 

 

*We luisteren naar Welmoed en 

Catharina op sopraan- en altsaxofoon 

met een kerstmedley 

 

 

*Moment met de kinderen 

Gedicht door Kristel van Maanen: 

Het is Kerst, wij vieren samen,  

Jezus komt bij ons op aard’.  
Alle volken roepen ‘amen’!  
Jezus is het wachten waard.  

Wij begroeten Hem als koning,  

Ook al komt Hij zonder pracht.  

Onze wereld wordt Gods woning,  

Kijk, zijn ster verlicht de nacht. 

 

*We zingen het projectlied voor de eerste kerstdag met de kinderen 
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Wachten op het wonder 

Wachten op het kind 

Wachten op het wonder 

Dat een nieuwe tijd begint 

Immanuël Immanuël 

God zal met ons zijn 

 

Wachten op het wonder 

Wachten op het licht 

Wachten op het wonder 

Van dat heerlijke bericht 

Immanuël Immanuël 

God zal met ons zijn 

Wachten op het wonder 

Wachten op Gods stem 

Wachten op het wonder 

Dat Hij doet in Bethlehem 

Immanuël Immanuël 

God zal met ons zijn 

De kinderen gaan naar de kinderkring 

*Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6 

*We zingen: Stille nacht/  Тиха ніч met Albina, Sieneke en Bas 

1.Albina, 2. Sieneke, 3 Allen (ingetogen): 

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! 

*Tweede lezing: Matteüs 2:1-12 

*We zingen: Die eerste kerst, met de Welcome Singers 
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2. Zij keken op en zagen een ster, 

die scheen in het Oosten, fel en ver. 

De aarde baad in zijn licht 

en zelfs bij dag bleef hij in zicht. 

Refrein. 

 

3. En bij het licht van deze ster 

verschenen wijzen van zo ver, 

om naar een vorst op zoek te gaan. 

Zij volgden de ster in zijn lichtende baan. 

Refrein. 

 

4 De ster bleef langs de hemel gaan, 

maar kwam bij Bethlehem tot staan, 

verlichtte, helder als de dag 

de plaats waar de kleine Jezus lag. 

Refrein. 

 

5 Zo wisten zij met zekerheid: 

het licht heeft ons hier heen geleid. 

Ze gingen binnen, welgezind, 

maar vonden slechts dit kleine kind. 

Refrein. 

 

6. De wijzen kwamen alle drie 

en vielen dankbaar op de knie 

met hun geschenken menigvoud. 

Zij gaven wierook, mirre en goud. 

Refrein. 

 

7. Een kind was alles wat men zag, 

dat tussen os en ezel lag, 

dat, warm en teder toegedekt, 

daar in hun voerbak was gelegd. 

Refrein. 

 

8. Bezingen wij nu, één van stem, 

dit koningskind van Bethlehem, 

dat aard’ en hemel samenbrengt 

en mensen nieuwe vrijheid schenkt. 

Refrein. 

 

*Moment van bezinning 

 

*We zingen: lied 503 

Welcome Singers 4-stemmig 1 + 3; 

allen eenstemmig 2 + 4 

 

Gaven en gebeden 

 

*Aandacht voor de collectes : 

collectedoelen 1
e
 Kerk 2e Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden en Onze Vader 

Heenzending en zegen 

*We zingen als slotlied: Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  

Die ons 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!  


