Orde van dienst
in de Remonstrantse Kerk te Den Haag
24 december 2017

Zie, ik ga iets nieuws beginnen

Hij is het licht dat schijnt in het duister. (Johannes 1:5)

Aanvang 21.00 uur samenzang kerstliederen (rond 20.45 uur)
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Muziek: Hans Jacobi en het kerstkoor
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Welkom en aansteken van de kaarsen door Han Haamel

Zingen

Komt allen tezamen (gezang 477, 1.2.3)

Liedboek 477 Komt allen tezamen
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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.
3
Het licht van de vader,
licht van den beginne,
Zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
Goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die koning.
Bemoediging en groet
Zingen

Komt allen tezamen (gezang 477, 4.5)
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O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons lief hebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die koning.
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5
Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die koning.
Inleidende schriftlezing: Jesaja 43:18.19
Zie, ik ga iets nieuws beginnen
Zingen (koor) Blijf niet staren op wat vroeger was
Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?
Gebed
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Zingen Hoor, de engelen zingen de eer (lied 481)

2

Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
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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!
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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!

Schriftlezing: De geboorte van Jezus volgens Lukas (2:1-20)
gelezen door Hanneke Veldhorst-Groenewegen
Zingen (koor) Away in a manger
Away in a manger
No crib for His bed
The little Lord Jesus
Laid down His sweet head
The stars in the bright sky
Looked down where He lay
The little Lord Jesus
Asleep on the hay
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The cattle are lowing
The poor Baby wakes
But little Lord Jesus
No crying He makes
I love Thee, Lord Jesus
Look down from the sky
And stay by my side,
'Til morning is nigh.
Be near me, Lord Jesus,
I ask Thee to stay
Close by me forever
And love me I pray
Bless all the dear children
In Thy tender care
And take us to heaven
To live with Thee there
Schriftlezing: De geboorte van Jezus volgens Mattheüs
(1:18-22 en 2:13.14)
Zingen (koor)
O kerstnacht schooner dan de daegen
O kerstnacht schooner dan de daegen.
Hoe kan Herodes ‘t licht verdraegen,
dat in uw duisternisse blinckt,
en wort geviert en aengebeden?
Zijn hooghmoed luistert na geen reden,
hoe schel die in zijn ooren klinckt.
Overdenking
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Orgelspel Bewerking over Stille Nacht voor orgel van Hans Jacobi
Voorbeden
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt.
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven;
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Mensen aan wie we denken en afkondigingen
Zingen (koor) O verblijdende Kerstmistijd
O verblijdende, o gij wijdende,
zegenbrengende Kerstmistijd!
Wereld verloren, Christus geboren!
Jubelt allen nu, die Christ'nen zijt!
O verblijdende, o gij wijdende,
zegenbrengende Kerstmistijd!
Christus van lijden komt ons bevrijden.
Jubelt allen nu, die Christ'nen zijt!
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O verblijdende, o gij wijdende,
zegenbrengende Kerstmistijd!
Hemelsche reien, vrolijk schalmeien.
Jubelt allen nu, die Christ'nen zijt!
Go, tell it on the mountain
Refrein:
Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
While shepherds kept their watching
o’er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.
(Refrein)
The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour’s birth!
(Refrein)
Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.
(Refrein)

Uitzending en zegen met gezongen Amen
9

Zingen Ere zij God
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de 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 de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Orgelspel

Collecte
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor:
de Weggeefwinkel en de Remonstrantse gemeente Den Haag en
omstreken
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Komende diensten (aanvang 10.30 uur) in de kersttijd:
25 december (eerste kerstdag)

ds. Antje van der Hoek

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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