
Zondag 25 december 2022  

Eerste Kerstdag 

 

Voorganger: ds. Sytze Ypma  

Organist: Jochem Schuurman 

Zang: Sophia Faltas 

Trompet: Annamarije Zondervan 

Ouderling van dienst: Piety Sieperda 

Diaken: Bettie Vlieger en Willem Koopmans 

Lector: Hanneke Vlietstra 

Kind van dienst: Tirsa Douma 

Kindernevendienst: Marije Miedema, Saranka Stehouwer, Bettie Vlieger en Nynke-Aly 

Miedema 

Koster: Arjen de Boer 

 

(Om 9.59 uur stilte vanwege het begin van de uitzending) 

 

Muziek: G.F. Händel – Ouverture in Bes 

 

Welkom 

 

Intochtslied 478: 1 en 2, Komt, verwondert u hier, mensen 

 

 



 
 

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 

hoe men Hem in doeken bindt, 

die met zijne godheid wandelt 

op de vleugels van de wind. 

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 

zonder teken van verstand, 

die de hemel moet verblijden, 

die de kroon der wijsheid spant. 

Ziet, hoe tere is de Here, 

die 't al draagt in zijne hand. 

 

Bemoediging 

V.  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

A.  Hij is een bron van vreugde Hij maakt ons blij 

Hij is ons licht en ons leven 

 

Drempelgebed 

V.  Op de dag van het licht, in het huis van het licht 

A.  Hier zijn wij God, zie ons aan 

V.  Te midden van woelige golven in het bestaan, 

de zaken en zorgen die ons overspoelen 

A.  Hier zijn wij God, zie ons aan 

V.  Zie ons aan en geef ons vaste grond 

A.  Vandaag en alle dagen. Amen 

 

Inleiding en aansteken kaars van verbondenheid  

 

Aansteken vijfde kaars  

 

Lied: ’t Is geboren het godd’lijk Kind 



 

Solo: 

't Is geboren, het godd'lijk Kind,  

komt herders, speelt op uw feestschalmeien,  

't is geboren, het godd'lijk Kind,  

dat ons allen zo teer bemint. 

Schrikt niet, herders, weest welgezind,  

laat uw schaapkens in die valleien,  

schrikt niet, herders, weest welgezind,  

daar gij eerst uw Verlosser vindt.  

 

Allen: 

 
 

Solo: 

't Is geboren, het godd'lijk Kind,  

komt herders, speelt op uw feestschalmeien,  

't is geboren, het godd'lijk Kind,  

dat ons allen zo teer bemint. 

In een stal ligt dat godd'lijk Kind,  

op wat stro moet 't zijn leden spreien,  

in een stal ligt dat godd'lijk Kind,  

waar zijn moeder 't in doekjes windt.  

 

Allen: 

't Is geboren, het godd'lijk Kind,  

komt herders, speelt op uw feestschalmeien,  

't is geboren, het godd'lijk Kind,  

dat ons allen zo teer bemint. 

 

Adventsproject Levenslicht 

 

Projectlied, Ik zing van licht dat God ons geeft 

 



 
 

Een jonge vrouw uit Nazareth 

Wordt door de hemel opgemerkt. 

Maria krijgt een koningskind 

Omdat Gods nieuwe tijd begint. 

  

(Tijdens het zingen van het projectlied gaan de kinderen naar de nevendienst) 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Lezing uit Openbaring 12: 1-10 

 

Liet 487, 1, 2 en 3, Eare oan God yn dizze dagen 

 

 



 
 

2. Ear’ oan God, ús Heit en Heare  

en ús kening grut yn macht. 

Ear’ oan God dy’t kaam op ierde,  

dy’t ús ’t ljocht is yn ‘e nacht 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

3. Laam fan God, jo woene drage 

alles wat ús skuldich hold, 

jou yn al ús libbensdagen 

freed’ en lok, ûnfermje Jo. 

Gloria in excelsis Deo. 

Gloria in excelsis Deo. 

 

Kerstevangelie volgens Johannes 1: 1-14  

 

Liet: Hillich, hillich, hillich (Franz Schubert) 

 

Solo: 

Hillich, hillich, hillich, hillich is de Hear, 

Hillich, hillich, hillich, Him de heechste eare! 

Hy dy’t gjin begjin hat, Hy dy’t altyd wie, 

Ivich is en hearsket, bliuwt in alle tiid. 

 

Allen: 



 
 

Verkondiging 

 

Muziek: J.S. Bach – Ach Herr, was ist ein Menschenkind BWV 110 

 

Ach Herr, was ist ein Menschenkind, 

daß du sein Heil so schmerzlich suchest? 

Ein Wurm, den du verfluchest, 

wenn Höll und Satan um ihn sind; 

doch auch dein Sohn, den Seel und Geist 

aus Liebe seinen Erben heißt. 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

 

Aankondiging inzameling van gaven (deurcollecte na de dienst) 

 

Eerste collecte: Kerk. 

Tweede collecte: Diaconie. De opbrengst van de tweede collecte wordt gebruikt voor 

het kerstdiner dat gehouden wordt op 28 december om 16.30 uur in de Martinikerk. 



 

Slotlied 481: 1, 2 en 3, Hoor, de engelen zingen de eer  

 

 

 
 

2. Hij, die heerst op 's hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 

woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 

in het menselijk gezin. 

Hoor, de eng'len zingen d'eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

3. Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 



al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de eng'len zingen d'eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Zegen en (gezongen) Amen 

 

(De gemeente gaat weer zitten voor het orgelspel) 

 

Orgelspel na de dienst: Th. Dubois – Toccata in G 

 

(Deurcollecte bij de uitgang, nadat de uitzending is beëindigd) 

 

 



 

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. 


