
Orde van dienst 

Kerstnachtviering 2022 

  

Reis door de nacht……  
 

 

 
  

 

 

 

…..op weg naar het licht 
 

Grote Kerk Harlingen: Aanvang 22.00 uur  

m.m.v. 

ds. T.G. van der Linden voorganger 

Aafke van der Zee   ouderling 

Jan de Jong   lector 

Cantorij van de Grote Kerk o.l.v. Trudy Baard 

Eeuwe Zijlstra   orgel 

Tamar Miedema  hobo 

Annely Baard   viool 

Jongeren van de catechesegroep 

  

Orgelspel 

Welkom en zingen: Lied 477:1 t/m 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. 

 

Cantorij: 

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. 

  

3. Het licht van de Vader, 

licht van den beginne, 

zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees:  

goddelijk kind, gewonden in de doeken! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

  

Cantorij: 

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 

Bemoediging, groet en drempelgebed 

  

Zingen Psalm 98:3 

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. 

  

Toelichting op het thema 

‘Reis door de nacht – op weg naar het licht’ 

  

Reis door de nacht 1;     

zingen:     

De wijzen, de wijzen 

die gingen samen reizen 

vertrouwend op een Koningsster 

zij wisten niet hoe ver. 

  

Cantorij:  ‘In dulce jubilo’,  M. Praetorius 

  

Gebed 

  

1e Schriftlezing: Titus 2:11-14 

  

Zingen: Lied 476: 1, 2 en 3 

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

  

Cantorij: 

2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

Daarmee d’ 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. 

  

Ave Maria – viool   Bach / Gounod 

  

Reis door de nacht 2;  

zingen:  

De wijzen, de wijzen  

 Die moesten verder reizen 

De ster ging als een lichtend spoor 

Naar Bethlehem hen voor. 

  

Lezing Lucas 2:1-7 

  

 

 



Cantorij, viool en solist:  

‘Maria Wiegenlied’, Max Reger 

  

Lezing Lucas 2:8-14 

  

Zingen: Lied 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. 

  

Lezing Lucas 2:15-20 

  

Reis door de nacht 3;  

 

Zingen Lied 486: 1, 2 en 4 

1. Midden in de winternacht / ging de hemel open; 

die ons heil ter wereld bracht, / antwoord op ons  

hopen. Elke vogel zingt zijn lied,  

herders, waarom zingt gij niet? 

Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

  

Cantorij:   

2. Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal / en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied 

herders waarom speelt gij niet? 

Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,  

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

  

4. Zie, reeds 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 blaas uw fluiten  

aan / laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,  

kere om, kere om, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren. 

 

Jeugdbijdrage: ‘Kerstfeest in de tegenwoordige tijd’ 

  

‘Jesu, meine Freude’ – hobo 

  

Reis door de nacht 4; zingen:   

Zij hebben gevonden, 

Het Kind door God gezonden 

Dat Koning en dat Knecht wil zijn 

Voor ieder groot en klein. 

Verkondiging:                

‘Reis door de nacht – op weg naar het licht’ 

  

Orgelmuziek: Widor, toccata 

Hemel en aarde verbonden! 

  

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 en voorbede 

  

Collecte 

  

       Slotlied: Lied 484 cantorij: coupletten / allen: refrein 

  refrein: 

Go, tell it on the mountain, 

over the hills and everywhere; 

go, tell it on the mountain 

that Jesus Christ is born. 

  

1. While shepherds kept their watching 

o’er silent flocks by night, 

behold, throughout the heavens 

there shone a holy light. 

refrein 

  

2. The shepherds feared and trembled 

when lo! above the earth, 

rang out the angel chorus 

that hailed our Saviour’s birth! 

refrein 

  

3. Down in a lonely manger 

the humble Christ was born, 

and God sent our salvation 

that blessed Christmas morn. 

refrein 

  

Zegen, beantwoord met: 

Ere zij God, Ere zij God, in de hoge, in de hoge…. 

Vrede op aarde, vrede op aarde……. 

In de mensen een welbehagen…… 


