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De boom van Jesse 
   
 
 

Voorbereiding: orgelspel, welkom en ontsteken van het licht 
 

Aanroeping en inkeer 
 

We zingen (staande): 'Komt allen tezamen' (Lied 477:1-3) 
 
Votum en groet 
v Ons samen-zijn dragen wij op aan levende God 
g die 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 
 
We zingen: 'Komt allen tezamen' (Lied 477: 4 en 5) 



 
Inleidende lezing 
 
Gebed van inkeer/ acclamatie: 'Doe lichten over ons, uw aangezicht …'(Lied 
368c, voorzanger 1x, gemeente 2x) 
 

Woord  
 

We lezen uit Jesaja 11:1-10 

 
We zingen: “Er is een roos ontloken uit barre wintergrond…” (Lied 473: 1 en 3) 
 
We lezen uit het Lukasevangelie 2: 1- 14   
 

Koor zingt: 'Once in royal David's city' 
 

Once in royal David's 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. 

 
 
We lezen uit het Johannesevangelie 1: 1-5, 14-18 
 



Koor zingt 'Hark, the herald angels sing' 
 
 
Hark! the herald angels sing,  
"Glory to the new-born King!  
Peace on earth, and mercy mild,  
God and sinners reconciled."  
Joyful, all ye nations, rise,  
Join the triumph of the skies;  
With th' angelic host proclaim,  
"Christ is born in Bethlehem."  
Hark! the herald angels sing,  
"Glory to the new-born King! 
 
Christ, by highest heaven adored:  
Christ, the everlasting Lord;  
Late in time behold him come,  
Offspring of the favoured one.  
Veiled in flesh, the Godhead see;  
Hail, th'incarnate Deity:  
Pleased, as man, with men to dwell,  
Jesus, our Emmanuel!  
Hark! the herald angels sing,  
"Glory to the new-born King! 

 
Hail! the heaven-born  
Prince of peace!  
Hail! the Son of Righteousness!  
Light and life to all he brings,  
Risen with healing in his wings  
Mild he lays his glory by,  
Born that man no more may die:  
Born to raise the son of earth,  
Born to give them second birth.  
Hark! the herald angels sing, 
"Glory to the new-born King !" 

 
 
Overweging/ Korte stilte 
 
Orgelspel door Hans Jacobi   
 
Gebeden  
 

Voorbeden worden afgesloten met:” Wij bidden U, verhoor ons, Heer'(Lied 
367h), Stil gebed 'Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen u bereiken' 
(367f), gezamenlijk uitgesproken 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.  
 

Bloemengroet, open ruimte voor het doen van mededelingen, collecte 
tbv Straatpastoraat in Den Haag  en onze gemeente 
 
Koor en gemeente zingen: “Go tell it on the mountain' (Lied: 484, refrein door 
gemeente)  

 
Uitzending 
 
Vredegroet 
 

Slotlied (staande) “Eer zij God in onze dagen…” ( Lied 487) 
 
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 
 

 

 
 

 
Komende diensten (aanvang 10.30 uur) in de kersttijd:  

 
dinsdag 25 december (eerste kerstdag) ds. Reinhold Philipp met kerstspel 

zondag 31 december ds. Reinhold Philipp  
zondag 6 januari ds. Reinhold Philipp,  

na afloop orgelconcert door Hans Jacobi (25 jaar organist/cantor!) 
 
 



De Remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken wenst u 
inspirerende kerstdagen en een gezegend 2019!  

 
         

 


