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Zaterdag 24 december 2022
Kerstnachtdienst

Voorganger: ds. Roger Wind
Muziek: CMV Advendo o.l.v. Siemen Hoekstra
Ouderling: Piety Sieperda
Diaken: Carla vd Kooi en Annet Walinga
Lector: Hanneke Roelofsen
Gedicht: Fré Bijker



(Om 22.59 uur stilte vanwege het begin van de uitzending)

Muziek voor de dienst: Philip Sparke – “A Christmas Herald”

Woord van welkom

Liet 477: 1, 2 en 4, O kom allegearre

2. De himelske ingels ha de hoeders roppen:
gean nei de stêd en jim sil’ it sjen.
Folgje ek wy yn earbied en mei hasten.
O kom, lit ús oanbidde, 
O kom, lit ús oanbidde,
O kom, lit ús oanbidde dy kening.

4. O bern, foar ús berne, lizzend yn de krêbe,
nim yn genede ús leafde oan!
Jo, dy’t ús leafha, jowes binn’ ús herten!
O kom, lit ús oanbidde, 
O kom, lit ús oanbidde,
O kom, lit ús oanbidde dy kening.



Stil gebed, votum en groet

Aansteken van de kaars van verbondenheid

Liet 476: 1 en 3, Wolkom op ‘e ierde

3. Hoeders yn ‘e greiden hawwe sjongen heard
dat Jezus kaam op ierde, sy wisten ‘t net.
“Sjogge jim dy strjitten, dan is ‘t berntsje net mear fier.
Gean op wei nei Beth’lem, dêr is it bard foarwier.”
Kyrieleis.

Gebed

Muziek: G.F. Händel – “Hallelujah Chorus” (arr. Philip Sparke)

Gedicht

Lezing Jesaja 8: 23b – 9: 6



Lied 448: 1, 2, 3 en 4, Het volk dat wandelt in het duister

2. Gij die hier woont in ‘t dal der tranen
en van de schaduwen des doods,
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots
Hij zich zijn witte weg zal banen.

3. Hij komt met vrede; en geen rampen
geen oorlog en geen bitterheid
zal er meer zijn, geen kind dat schreit,
geen laarzen die in ‘t duister stampen.

4. Geen liefde gaat er meer verloren,
de onderdrukking is voorbij,
de dood is dood, nu juichen wij,
er is een Kind voor ons geboren.

Lezing Lucas 2, 1-20



Lied 483: 1, 2 en 3, Stille nacht

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,
wordt G’ op stro en in doeken gelegd.
Leer m’ U danken daarvoor.
Leer m’ U danken daarvoor.

3. 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!

Meditatie



Muziek: C. Franck – “Panis Angelicus” (arr. Philip Sparke)

Gebeden en Onze Vader

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen 
en 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 hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied: Ere zij God (staande)

Ere zij God in den hoge! 
Vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen.
Amen.

Zending en zegen
(De gemeente gaat weer zitten)

Muziek: Philip Sparke – “Spirit of Christmas”

(Deurcollecte bij de uitgang, nadat de uitzending is beëindigd. 
Collecte voor de kerk.)

Mededeling van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten
Voor de onkosten van de kerkdiensten zijn wij als Wurkgroep geheel afhankelijk 
van giften, met uw hulp/gift kunnen we doorgaan met het uitzenden van deze 
bijzonder gewaardeerde diensten via Omrop Fryslân. 
U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de Raad van 
kerken Fryslân: IBAN: NL15RABO0373744471 o.v.v. Wurkgroep Tsjerketsjinsten.



Vanuit de loopgraaf is 
het zicht beperkt en
tunnelvisie doet z’n werk.
Verdunde wanhoop vreet
zich door de modder;
moraalridders staan op
vestingtorens, blazen ze
op met onvermogende taal.
Een genadeschot zet
een komma in de lucht -
de tijd valt stil en luistert.

Hier in de frons tussen
waken en slaap steekt
aanlandig de wind op,
verwaait al de morgen.
Gisteren huilt nog om
soldaten, doodgezwegen
op deze kleine akker -
jongens nog, nu voorgoed op rantsoen.

Leven in de mangel van
wat te doen, te denken -
gekneed als kostbaar deeg,
verstoken van de desem, van
een onbeslagen ruit, van
slingers van verlangen.
Vruchten ons ooit in de
schoot geworpen verdorren,
en gebraden duiven waren
al eerder vleugellam.
We warmen onze uitgestoken
handen aan de eigen as
van het nooit genoeg, van
het reiken naar de eigen hemel.

Versier dan maar de huizen.
Ga varen zonder schip en
drink maar zonder water...
Vlieg desnoods zonder vleugels
en droom de werkelijkheid
met open ogen, de lampen brandend,
de fakkel in de ziel,
de glans van de herinnering,
het raadsel van het onvoltooide.


