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Orde van dienst 

voor kerstochtend 25 december 2017, 

in de Remonstrantse Kerk te Den Haag 

 
Aanvang 10.30 uur 

Voorganger: ds Antje van der Hoek 
Muziek: Hans Jacobi en het kerstkoor 

 Inleiding: Ingrid de Bonth 
 

Kerstspel voor en door kinderen: Sander van Winden – Jozef, 
Heleen Wouters – Maria, Stefan van Winden – Messi, 

Tesselschade de Bonth – Adėle, Milou Wouters - Prinses 
Alexia,Ruben Spek – Bollemans.  
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Welkom en mededelingen / Ontsteken van het licht 
 
Aanvangslied (staande): Komt verwondert u hier, mensen … (Lied 
478: 1-3) 
 
1 
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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. 

3 
Die de hemel heeft geschapen 
en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, 
wordt in hooi en stro gewend. 
Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot. 

Votum en groet 

V. Ons samen-zijn dragen wij op aan levende god 

G. die de liefde is en de grond van ons bestaan 

V. die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 

G. die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt  

Groet 

V. Vrede zij u 

G. De wereld zij vrede 
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Gebed van inkeer/ acclamatie: 'Doe lichten over ons, uw 
aangezicht …'(Lied 368c, voorzanger 1x, gemeente 2x) 
 

 
 
 
Kerstspel: 'De babyshower van Jezus' (geschreven door Pieter van 

Winden en Titia Wouters, kerstverhaal voor en door de kinderen) 

We zingen 'Midden in de winternacht' (lied 486). Eerst 
instrumentaal door de kinderen, daarna zingt gemeente. Hierna gaan 
de kinderen naar hun eigen ruimte. 

 
We lezen - Jesaja 9:1-6  
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die 
in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 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. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep 
van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere 
laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze 
worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 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. 6 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. 
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We zingen: “Kind ons geboren, zoon ons gegeven…” (Lied 491) 
 

 

 

 

We lezen: Lukas 2: 1-6 -  1 In die tijd kondigde keizer Augustus een 

decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 

inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het 

bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te 

laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 

kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar 
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de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David 

afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 

aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak 

de dag van haar bevalling aan, 7 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.  

 

Koor zingt:  Once in royal Davids city, 

Stood a lowly cattle shed, 

Where a mother laid her Baby, 

In a manger for His bed: 

Mary was that mother mild, 

Jesus Christ, her little Child. 

  He came down to earth from heaven, 
Who is God and Lord of all, 

And His shelter was a stable, 

And His cradle was a stall: 

With the poor, and mean, and lowly, 

Lived on earth our Saviour holy. 

 

And our eyes at last shall see Him, 

Through His own redeeming love; 

For that Child so dear and gentle, 

Is our Lord in heaven above: 

And He leads His children on, 

To the place where He is gone. 
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We lezen: Lukas 2: 8-14 – 8 Niet ver daarvandaan brachten herders 
de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. 9 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. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. 
Hij is de messias,  de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een 
voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot 
hemels leger dat God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  

Koor zingt:    Hark the herald angels sing 

Glory to the newborn King! 

Peace on earth and mercy mild 

God and sinners reconciled 

Joyful, all ye nations rise 

Join the triumph of the skies 

With the angelic host proclaim: 

Christ is born in Bethlehem 

Hark! The herald angels sing 

Glory to the newborn King! 

 

Christ by highest heav'n adored 

Christ the everlasting Lord! 

Late in time behold Him come 

Offspring of a Virgin's womb 

Veiled in flesh the Godhead see; 

Hail, the Incarnate Deity, 

Pleased as Man with man to dwell, 

Jesus our Immanuel! 

Hark! The herald angels sing 

Glory to the newborn King! 

 

javascript:note('ly000001','img000001');


8 
 

Hail the heav'n-born Prince of Peace! 

Hail the Son of Righteousness! 

Light and life to all He brings 

Ris'n with healing in His wings 

Mild he lays his glory by, 

Born that man no more may die, 

Born to raise the sons of earth, 

Born to give them second birth: 

Hark! The herald angels sing 

Glory to the newborn King! 

 

 

We lezen: Lukas 2:15-20 –15 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.’ 16 Ze gingen meteen op weg, 
en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak 
lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind 
was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de 
herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden 
in haar hart en bleef erover nadenken. 20 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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Koor zingt:   
 

God rest you merry, gentlemen, 
Let nothing you dismay, 

For Jesus Christ our Saviour 
Was born upon this day, 

To save us all from Satan's power 
When we were gone astray: 
O tidings of comfort and joy, 

comfort and joy, 
O tidings of comfort and joy. 

 
From God our heavenly Father 

A blessed angel came, 
And unto certain shepherds 
Brought tidings of the same, 

How that in Bethlehem was born 
The Son of God by name: 

O tidings … 
 

But when to Bethlehem they came, 
Whereat this Infant lay, 

They found Him in a manger, 
Where oxen feed on hay; 

His mother Mary kneeling, 
Unto the Lord did pray: 

O tidings … 

 
Now to the Lord sing praises, 

All you within this place, 
And with true love and brotherhood 

Each other now embrace; 
This holy tide of Christmas 

All other doth deface: 
O tidings … 
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Overweging / Korte stilte 

 
Muziek bewerking van 'Nu zijt wellekome' van Hans Jacobi   
 
 
Voorbeden ”Heer, onze God,wij bidden u verhoor ons ( Lied 367e),  

 
 

Stil 

 
 
gebed 'Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen u bereiken' (367f), 
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gezamenlijk gezongen Onze Vader (369c)  
 

 
 
Bloemengroet, open ruimte voor het doen van mededelingen,  

De collecte is ten behoeve van de weggeefwinkel (toelichting 

diaconie) en onze gemeente.  
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Koor zingt:   

 

We three kings of Orient are; 

Bearing gifts we traverse afar, 
Field and fountain, moor and mountain, 

Following yonder star. 
(refr.) 

O star of wonder, star of night, 
Star with royal beauty bright, 

Westward leading, still proceeding, 
Guide us to thy perfect light. 

 
Born a King on Bethlehem’s plain 
Gold I bring to crown Him again, 

King forever, ceasing never, 
Over us all to reign. 

(refr.) 
 

Glorious now behold Him arise; 
King and God and sacrifice; 

Alleluia!, Alleluia!, 
Rings through the earth and skies. 

(refr.) 
 

Vredegroet 

 

Slotlied (staande) “Eer zij God in onze dagen…” ( Lied 487) 
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Liedboek 487 

 

2 Eer zij God die onze Vader 
 en die onze koning is. 
 Eer zij God die op de aarde 
 naar ons toegekomen is. 
 Gloria in excelsis Deo. 

3  Lam van God, gij hebt gedragen 
 alle schuld tot elke prijs, 
 geef in onze levensdagen 
 peis en vree, kyrieleis 
 Gloria in excelsis Deo. 

  

http://www.liedboek.nu/site/nl/Lied/Details.aspx?id=487:1
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Uitzending en zegenbede / Gezongen Amen 
 

 

Komende diensten (aanvang 10.30 uur) in de kersttijd: 

zondag 31 december   ds. Reinhold Philipp 

zondag 7 januari    ds. Reinhold Philipp 

 

De Remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken wenst u 

liefdevolle kerstdagen en een gezegend 2018! 
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