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Kerstnachtdiensten van 24 december 2022 
 
Voorganger: ds.Marije Mazereeuw 
 

20.30 met Het Stedelijk Muziekkorps Sneek 
 

23.00 met Fanfare Orkest CMV ‘Harmonie Sneek’ 
 

Welkom 
 
Openingslied:  
Couplet 1: a capella door de solisten 
 
1. 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. 
 
Couplet 3: allen 
 

 

 
 
De gemeente gaat staan 
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Bemoediging en groet 
 
Voorganger:  Onze hulp en onze verwachting is in de Naam 
   van God. 
Allen:  God die alles gemaakt heeft, laat niet los wat 
   eens begon. 
Voorganger:  Het eerste woord was licht. Het licht schijnt in de 
   duisternis. 
Allen:   En de duisternis heeft het niet in haar macht 
   gekregen. 
Voorganger:  Genade en vrede is er voor u en voor jou. 
Allen:  Van de Eeuwige die ons verwelkomt, 
Voorganger: van Jezus Christus: het kind in de kribbe; de  
   koning van de vrede. 
Allen:  door de heilige Geest, die ons met elkaar  
   verbindt. 

 Amen. 
 
We zingen: Komt allen tezamen  
 
477:1 
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. 
 

 
477:2 
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. 
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477:4 
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. 
 
De gemeente gaat zitten 

 
Openingsgebed 
 
We zingen: Lied 506  
 
506:1 
Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Betlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor Hem! 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 
 
506:2 
Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer



5 
 

We luisteren naar Jesaja 9: 1-6 
Jesaja 9: 1-6 
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht 
beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt,diepe vreugde 
gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als 
bij het verdelen van de buit.Het juk dat op hen drukte,de stok op 
hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, 
zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampt en elke 
mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi 
van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons 
gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke 
held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn 
erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu 
tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van 
de hemelse machten. 
 
We zingen: Stille nacht  
 
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. 
 

 
483:2 
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. 
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483:3 
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! 
 
We luisteren naar Lucas 2: 1-14 
Lucas 2: 1-14 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze 
eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius 
over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de 
stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te 
laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 
bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in 
een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het 
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een 
engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het 
stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel 
zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 
brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 
vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de 
messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 
een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een 
voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot 
hemels leger dat God prees met de woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
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We zingen: Eer zij God in onze dagen  
 
487:1 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
487:2 
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. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
 
We luisteren naar Lucas 2: 15-20 
 
Lucas 2: 15-20 
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de 
herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met 
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 
bekend heeft gemaakt.’  
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het 
kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden 
ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar 
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 
zoals het hun was gezegd. 
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We zingen: Komt, verwondert u hier, mensen 
478:1 
Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuwgeboren kind! 
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die ’t al is, in gebreken, 
ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 

 
478:2 
Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
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. 
 
Verkondiging 
 
We zingen: Midden in de winternacht  
 
486:1 
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. 
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486:2 
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! 
 
486:4 
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! 
 
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’ 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiedde, op aarde zoals in de 
hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze 
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. 
Tot in Eeuwigheid.  
Amen. 
 

We zingen: Hoor, de engelen zingen de eer  
481:1  Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem 
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
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481:2 
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 engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

481:3 
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 engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
De gemeente gaat staan 

 
Zegen 
 
We zingen: Ere zij God  
 

Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde 
in de mensen in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
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Aan de diensten werken mee:  
Bob van der Linde  orgel 
Laurens Horjus,  
Henriette Meijer  (lector),  
Jan van de Bunt  (lector), 
Sylvia Zijlstra   (lector),   
Annemarie Wever,  
Saskia Obbink,  
Jeanette Obbink,  
Sandra Willemsen,  
Marleen de Bruin en de ambtsdragers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

U allen gezegende Kerstdagen  
en een  

gezond en voorspoedig 2023 


