
Orde van dienst Grote Kerk Harlingen 
Kerstnachtdienst, vrijdag 24 december 
vanaf 16.00 uur online te volgen 
 
Voorganger: ds Teunard van der Linden 
Ouderling: Doede Onnes 
Lector: Neeltje Hiemstra 
Organist: Eeuwe Zijlstra 
Muzikale medewerking: 
Trudy en Annely Baard, Tamar Miedema  
Zang: Neeltje, Ymieke, Harm, Ids 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 477: 1, 2 en 4 
1. Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
2. De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ‘t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
4. O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Orgelvers: Psalm 98:3 
Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
Gebed in de kerstnacht 

Glorialied: 487 
1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Vleugel en hobo: Cantique de Noël 
  
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezingen in de Kerstnacht: 
(lied met begeleiding vleugel) 
 
 * Profetenlezing: Jesaja 9:1-8 
Lied 139d: (Taizé) Heel het duister is vol van luister  
door uw licht, de nacht is als de dag net zo helder 
 
* Epistellezing: Titus 2: 11-14 
Lied 139d 
 
* Evangelielezing: Lucas 2:1-7 
 
Vleugel en viool: Ave Maria, Bach / Ch. Counod 
 
Verkondiging 
 
Feestelijk orgelspel 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Kerstgedicht 
 
Zingen: Lied 483 
1. Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 



2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
3. Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied 498: 1, 2 en 4 
1. Betlehem, o uitverkoren 
stad in ‘t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
2. In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
4. Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 
Zegen 
 
Ere zij God  Ere zij God in hoge – vrede op aarde, 
   in de mensen een welbehagen  
   – ere zij God! 
 
 
Orgelspel  
 
(Collecte bij de uitgang)  
 
 
 
Gezegende Kerstdagen gewenst! 


