
De orde van dienst voor de  

Blz 1: Kerstavond 24 december 

Blz 2: Kerstochtend 25 december 

Blz 3: Zondag 26 december  
  

Kerstavonddienst 24 dec. 2021      
  

voorganger ds. Ron Lafeber 

ouderling Renny v.d. Wal 

lector Els v.d. Berg  
  

voor de dienst  youtube ‘ding dong, 

merrily on high’                komt allen 

tezamen   
  

welkom  

de paaskaars wordt aangestoken  
  

youtube lied 476 : 1, 3, 4   
  

we worden stil voor God  

bemoediging en groet  
  

youtube lied 506   
  

gebed  
  

schriftlezing Lucas 2 : 1-7  
  

youtube ‘once in royal David’s city’    
  

schriftlezing Lucas 2 : 8-14  
  

youtube lied 481 : 1, 2, 3   
             

schriftlezing Lucas 2 : 15-20  
  

youtube ‘the first Noel’  
     

verkondiging  
  

youtube lied 483  
    

gebeden  
  

  
  
  
  
  

QR-codes   

1e voor diaconie KerkinActie, voor 

kinderen in de knel, die opgroeien met 

geweld, in armoede, zonder ouders 2e 

voor Ontmoetingskerk tijdens collecte 

youtube  ‘o, little town of Bethlehem’  
  

youtube ‘ere zij God’     
  

zegen    
  

youtube ‘God rest ye merry gentlemen’      



Kerstmorgen 2021  
  

voorganger ds. Ron Lafeber  

m.m.v. muziekvereniging ‘de Vlecke’  

o.l.v. Dineke Griek ouderling 

Brant Visser  

lector Marijke Witvoet  
  

  

muziek de Vlecke  away in 

a manger Hark, the herald 

angels sing Noel  

see amid the winter’s snow  
  

welkom  

de paaskaars wordt aangestoken  
  

de Vlecke speelt lied 478 : 1, 4  
  

we worden stil voor God  

bemoediging en groet  
  

advents/kerstslinger  
  

youtube  ‘joy to the world’/blaas de bazuin  
  

gebed  
  

schriftlezing Jes. 9 : 1-6   
  

de Vlecke speelt in the bleak midwinter  
  

Kerstjournaal  kinderdienst  
  

youtube ‘laat het kerst zijn’  - 

Makesomenoisekids  
  

schriftlezing   Joh. 1 : 1-5, 14, 18  
  

youtube o holy night -  Kings 

College choir, Cambridge  
  

overdenking  
  

de Vlecke speelt lied 475 : 1, 3   
  

gebeden  

  

  

  

  

  

collecte   

QR-code diaconie ‘kinderen in de knel’ 

QR-code kerkrentmeesters de Vlecke 

speelt  

when you make a christmas wish come true  
  

de Vlecke speelt ‘ere zij God’   
  

zegen  
  

muziek de Vlecke  
   
  



Zondag 26 december 
 

Orde van dienst 26 december - 

Ontmoetingskerk te Gorredijk 

Voorganger ds. L.Adema 

Ouderling  Marielle de Jong 

Lector Rinse Spit 

Organist Frederik de Vries 

Orgelspel 
 
Welkom - door ouderling van dienst 
Ouderling van dienst steekt Paaskaars aan 
en nodigt ook de mensen thuis uit om een 
kaars aan te steken 
 
We worden stil voor God 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied 489   gespeeld door organist , tekst op 

de beamer 
 
Gebed om verlichting met de Heilige 
Geest  
 
Schriftlezing Jesaja 9:1-6 
 
Lied:  Al wie dolend in het donker (wijs: 

once in royal David’s city) gespeeld 
door organist, tekst op de beamer. 

 
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. 
 
Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 
 

 
 
 
Tot de groten zal Hij spreken, 
even weerloos als een lam. 
het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam. 
Hoor en zie het levend teken 
van een God die tot ons kwam.  
 
Schriftlezing Openbaring 12:1-6  
 
You Tube : Een toekomst vol van hoop 
 
Verkondiging 
 
You Tube : Lied 442  
 
Gebeden, uitlopend op stil gebed en ‘Onze 

Vader’ 
 
Collectemoment 

1e Diaconie 
2e Ontmoetingskerk 
Tijdens collecte orgelspel 

 
You Tube : Lied 425    
 
Zegen 
 
Orgelspel  
 
 
 
 
 
 
 

 

  


