
Liturgie voor de kerkdienst op zondag 2e kerstdag 
Dom van Almenum Harlingen 9.30 uur.  
Naam van de zondag: “In Medio Nox” – 
 “In het midden van de nacht” 
(Wsh 18,14 “In het midden van de nacht, daalde 
Gods Woord van zijn troon.”) 
Voorganger:   ds. Han Dondorp, Franeker 
Organist:   Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Aagje Wouda 
Ouderling van dienst:  Harmen Bloemhof 
Koster:   Kees van der Nieuwenhuizen 
Zangers:   Aafke, Heidi, Dirk en Harmen 

Welkom en mededelingen 

Lied:  ”Al wie dolend” 1. 3 en 4    melodie “Once in 

Royal Davids city”  =  melodie lied 498 liedboek 

Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen 
wacht; vrijheid wordt aan u verkondigd  
door een koning zonder macht. 
 

Tot de groten zal Hij spreken, even weerloos als een 

lam, het geknakte ried niet breken.  Hij bewaakt de kleine 

vlam. Hoort en ziet het levend teken van een God, die tot 

ons kwam. 

Dor en droog geworden aarde die om dauw en regen 

vraagt dode mens, die snakt naar adem, wereld die om 

toekomst vraagt: Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, die 

mijn welbehagen draagt 

 

Drempelgebed en Kyrië 

Gez. 476: 1.2 en 3 

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve HEER, 

Gij komt van al zo hoge, van alzo veer, 

Nu zijt wellekome van den hogen hemel neer. 

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer, Kyrieleis 

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daar meed’ ook onze leisen beginnen vrij. 

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 

van een maged Reine, die hoog moet zijn geacht. 

Kyrieleis. 

3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 

dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 

“Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 

Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.” 

Kyrieleis. 

 

Psalm 2 (Psalm voor de kerstdag.) 

 1 zingen, 2 – 3 lezen, 4 zingen 

1. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 

Wat is de waanzin die zij toch beramen? 

De groten staan gewapend tot de slag, 

de machtigen der wereld spannen samen. 

’t Is tegen het gezag van God de HERE 

en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 

“Kom” zeggen zij, “laat ons hun banden scheuren,  

tot alle macht in onze handen ligt!” 

4. O machtigen , o koningen, wees wijs. 

laat u gezeggen, rechters zonder rede. 

Vrees God de HEER en dien Hem naar zijn eis, 

verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede. 

Kus toch de ZOON, op dat gij niet te gronde 

gaat op uw weg. Te licht wordt Hij getart 

en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 

Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 

1e lezing  Jesaja 9,1 – 6 : 

“Profetie van de geboorte van de Messias.” 

Gezang 482  : 3 

3. Godlof, een Kind is ons geboren, 

een held zal onze Koning zijn, 

die “Raadsman”, “God-met-ons zal heten”  – 

die Zoon zal ons tot Vader zijn! 

Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu aan tot in eeuwigheid, 

de eeuwige zal Hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

2e lezing uit Lucas 1 en 2. (Gedeelten)  

“De engel Gabriël kondigt aan Zacharias, aan Maria, 

een herders de komst aan van de Messias: “Vrede op 

aarde, in mensen een welbehagen.” 

 

Gezang 472: 1 

Hoor de herders, hoe ze Hem loven, 
Hoor de engelen daarboven 
Allen die de HEER geloven 
Prijs uw koning hemelhoog 
Ons is daarbuiten in het veld een mare vermeld 
door Gabriël, Gods bode: 
gij herders, die uw schapen weidt, weest nu verblijd, 
blaas op uw schalmeien Gode: 
grote blijdschap, goede tijd,  



dat brengen wij bij deze, 
voor heel het volk zal deze vreugde wezen. 
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed, 
Die de mens van nood en dood genezen doet. 
 

Preek:  

En het geschiedde in de kwade tijd van toen,  het 
geschiedt in de moeilijke tijd van nu,  
en het zal geschieden in de wanhopige tijd die komt, dat 
God ons mensen nabij is. 
 

Gezang 481: 1 

1.Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuwgeboren HEER ! 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:  
God verzoent der mensenschuld. 
Voegt u, volken in het koor  
dat weerklinkt de hemel door, 
Zingt met algemene stem  
voor het Kind van Bethlehem 
Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuwgeboren HEER  
 

Bericht van overlijden: 

De kaars wordt aangestoken 
Het I.M.  van Roelof Harry Kroese wordt gelezen en  
Na een moment van stilte zingen: 

 

Lied 413: 1 en 4   (E.B.) 

1.Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond’re stad zo hoog gebouwd, 
Nimmer heeft men op deez aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist’ren naar zijn liefdes stem, 
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
4.Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In de stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

Luist’ren naar zijn liefdes stem, 
Daar geen rouw meer en geen tranen, 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader. 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig 

was. 

En breng ons niet in beproeving, maar redt ons van het 

kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  Amen. 

 

Gezang 487: 1.2  

1.Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit. 

Gloria en excelcis Deo. 

2.Eer zij God, die onze Vader en die onze Koning is… 

Eer zij God, die op de aarde naar ons toegekomen is. 

Gloria in excelcis Deo. 

 

Zending en zegen. 

 

Gezang 484: 2 

Go, tell it on the mountain, 

over de hills and everywhere; 

go, tell it on the mountain. 

that Jesus Christ is born. 

2.The shepherds feared and trembled 

when lo !  above the earth 

rang out the angel chorus 

that hailed our Saviour’s birth. 

 

Go, tell it on the mountain.  Etc. 

 

 

 

                                   

 

 

 


