
 
 

Orde van dienst 

op eerste kerstdag 25 december 2018 

in de Remonstrantse Kerk te Den Haag 

 

De ster  

onder de sterren 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Aanvang 10.30 uur 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Muziek: Hans Jacobi en het kerstkoor; Lidewij de Bonth (dwarsfluit) 

Kerstspel: door de kinderen  

http://www.remonstranten.org


Welkom en aansteken kaarsen door Han Haamel  

 

Zingen (staand):    Komt allen tezamen (lied 477, 1.2.3)     

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen (staand):    O kind, ons geboren (lied 477, 4.5) 

 

Inkeer en gebed 

 

Zingen:    Vanwaar zijt Gij gekomen? (lied 494, 1.2) 

 

Schriftlezing:    Jesaja 9: 1-6  Een helder licht zal schijnen  

 

Kerstspel (door de kinderen)  De reis van de sterren 

 
De kinderen verlaten de kerkzaal.  

 

Zingen (koor): Away in a manger 

A babe is born 

 

Overdenking  

 

Muziek    Hans Jacobi speelt voor ons een Variatie over Noël nouvelet (eigen 

compositie) 

 

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 wij onze schuldenaars vergeven.  

En leidt 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. 

 



Muziek    Lidewij de Bonth speelt voor ons de Sonata per flauto traverso e 

continuo (het tweede deel) van A. Vivaldi  

 

Mensen aan wie we denken 

 

Zingen (koor): O verblijdende, o gij wijdende, zegenbrengende Kerstmistijd 

   Welk een maar’ o herderscharen, wordt in ‘t veld u gemeld! 

 

Uitzending en zegen  

 
 

Zingen (staand):    Uit uw verborgenheid (lied 500)  

 

Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 
 Het Straatpastoraat in Den Haag 

 De Remonstrantse gemeente 

Komende diensten en activiteiten 
Zondag 30 december 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp   

Zondag 6 januari 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp   

12.00 uur orgelconcert door Hans Jacobi 

 

 
 

 

De Remonstrantse gemeente Den Haag  

wenst u 

liefdevolle kerstdagen  

en  

een gezegend 2019! 



 
 


