
KERSTFEEST 2022 

Orde van dienst voor de viering van de geboorte van 
Christus op de Kerstmorgen, zondag 25 december 2022 in 

de PKN van Ravenstein. 

Voor de dienst 
Komend vanuit de kerstnacht  zingen wij:  Lied 486 
 
Een warm welkom namens de kerkenraad door de ouderling van 
dienst. De kaarsen worden aangstoken. 
daarna zingen: Lied 477: 1.2 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn 
a: De Heer zal u behoeden 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is de naam van God: 
a: “Ik zal er zijn” 
v: die hemel en aarde te voorschijn riep 
a: en ons zegent met het licht van vandaag. 
Amen                                                                                                            

KYRIELEIS.                                                                                                                   
Zingen: Lied 476: 1.                                                                              

Kyriegebed, besloten met: 
v: ... daarom bidden we samen: 
a: Heer, ontferm U 
v: Christus, ontferm U 
a: Heer, ontferm U. 
 
Zingen: Lied 476:2. 



Lofprijzing met  het lied van de Engelen   
 
Zingen:           Lied 487: 1,2,3 
 
Gebed bij de opening van het Woord 

Eerste Lezing: Jesaja 52: 7-10 (basisbijbel) 
Jesaja zegt: Wat is het heerlijk om over de bergen de voeten te 
horen aankomen van iemand die goed nieuws komt brengen. 
Wat heerlijk om de boodschapper te horen aankomen die komt 
vertellen dat het weer vrede wordt en dat er spoedig redding 
komt. En die tegen Jeruzalem zegt: 'God is je Koning.' De 
wachtposten op je muren roepen en juichen. Want met eigen 
ogen zullen ze zien hoe de Heer de bewoners naar Jeruzalem 
terugbrengt. Puinhopen van Jeruzalem, juich! Want de Heer 
heeft zijn volk getroost! Hij heeft Jeruzalem bevrijd!  
De Heer heeft alle volken laten zien hoe machtig Hij is. Tot aan 
het einde van de aarde zullen de mensen zien hoe God redt. 
 
daarna zingen: Lied 98: 1 
 
Tweede Lezing: Johannes 1: 1-14 (basisbijbel) 
In het begin was het Woord 
er. Het Woord was bij God, 
en het Woord was God 
Zelf. In het begin was het 
Woord bij God. Alle dingen 
zijn door het Woord 
gemaakt. Werkelijk alles 
wat er is, bestaat doordat 
het Woord het heeft 
gemaakt. In het Woord was 
het leven, en het leven was 
het licht voor de mensen.  

Het Licht schijnt in het 
donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. 



God stuurde een man: Johannes de Doper. Hij moest de mensen 
over het Licht vertellen. Door hem zouden ze in het Licht kunnen 
gaan geloven. Hij was niet zelf het Licht, maar hij kwam om over 
het Licht te vertellen.  
 
Want Hij die het echte Licht was, zou bijna komen. En het geeft 
aan ieder mens licht. Hij had de aarde gemaakt en was nu Zelf 
naar de aarde gekomen. Maar de mensen herkenden Hem niet. 

Hij kwam naar de mensen die Hij Zelf 
had gemaakt, maar ze wilden niet in 
Hem geloven. Maar aan alle mensen 
die wél in Hem geloven, heeft Hij het 
recht gegeven om kinderen van God 
te worden. Ze worden opnieuw 
geboren.  

Ze worden dan niet uit vlees en bloed 
geboren, en niet door de verlangens 

van een man, maar hun geest wordt geboren uit God.  
 
Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond.  
 
We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods 
enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, 
vriendelijk, en vol van waarheid. 
 
Zingen: Lied 488 
                                                                                                                                                                                                                        
Overdenking  
                                                                                                                                               
Zingen: Lied 475 
 
Dienst van de gebeden 
Dankzegging en voorbeden 



 
Stil Gebed – Onze 
Vader. 
 
Zingen:  Lied 498 
 
Zegen –  
met 3x amen  
 
zingen: Lied 415: 3 
 
Afsluitend zingen 
wij nog het:  
ERE ZIJ GOD IN 
DEN HOGE.                                                                                                                    
VREDE OP AARDE 
IN DE MENSEN EEN 
WELBEHAGEN. 
AMEN  
 
 
De collecte is bij de 
uitgang na de dienst 
voor de 
instandhouding van 
de plaatselijke 
gemeente en 
diaconie. 


