
U vindt hier voor zowel de kerstavond als voor de kerstochtend de orde 
van dienst. 
 
De orde van dienst voor de kerstavond staat op pagina 2 
 
 
en 
 
De orde van dienst voor de kerstochtend staat op pagina 3 
 
 
Pagina omslaan doet u met:   



Kerstavond  
24 december 2022   21.00 uur 

 
voorganger ds. Ron Lafeber 
organist Annejaap Soldaat 
ouderling Bart vd Steege 
lector Els vd Berg 
m.m.v. interkerkelijk koor Gorredijk 
o.l.v. Annejaap Soldaat 
 
samenzang lied 477 : 1, 2, 4 
 
welkom - aansteken paaskaars 
 
samenzang lied 506 : 1, 2, 4   
 
gebed 
 
koor zingt ‘troost nu mijn volk’  
 
lezing Lucas 2 : 1-5 
 
koor zingt ‘dochter van Sion’ 
 
lezing Lucas 2 : 6, 7 
 
samenzang lied 503  
 
lezing Lucas 2 : 8 
 
koor zingt  
‘het volk dat in duisternis wandelt’ 
 
lezing Lucas 2 : 9-12 
 
samenzang lied 507 : 1, 2, 4   
  
lezing Lucas 2 : 13, 14 
 
samenzang met koor ‘ere zij God’ 
 
lezing Lucas 2 : 15-20 
 
samenzang lied 496 
 
verkondiging “we zitten vol!” 
 
samenzang lied 483   
 
geloofsbelijdenis 

 
koor zingt ‘loof de Koning’ 
 
gebed 
 
samenzang lied 487 
 
zegen 
 
bij de uitgang collecte voor 
zending over grenzen 
 
 
 



Kerstmorgen  

24 december 2022 10.00 uur 
gezinsdienst ‘samen aan tafel’ 
voorganger ds. Ron Lafeber 
muzikale begeleiding door 
koperblazers 
o.l.v. Minne Bron 
ouderling Wietze Kooistra 
lector Marijke Witvoet 
 
muziek koperblazers 
 
kerstwensen uit de gemeente 
 
welkom - aansteken paaskaars 
 
zingen lied 478 : 1, 4   
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
zingen lied 486 : 1, 2, 3 
 
gebed 
 
lezing Matth. 1 : 18-23  
(uit ‘Bijbel in gewone taal’) 
 
zingen Gez. 125 : 1, 3 (Liedboek 
1973)  
1. O kom, o kom, Immanuël, verlos uw 
volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is 
nabij, Immanuël! 
 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak 
uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! Hij is 
nabij, Immanuël! 
 
Aan tafel  
youtube ‘een Koning is geboren’ - 
Elly & Rikkert 
 
bij de kerststal 
 

overdenking 
 
zingen lied 496 
 
quiz 
 
gebed 
 
inzameling van de gaven  
1e voor zending over grenzen 
2e voor Ontmoetingskerk 
 
slotlied ‘ere zij God’ 
 
zegen 
 
 
 


