Remonstranten Den Haag
Kerstmis, 25 december 2019

voorganger: Ds Antje van der Hoek, Hans Jacobi: orgel,
Welkom: Rachel Adriaanse. Kerstspel/muziek olv Titia Wouters m.m.v.
Franca, Heleen, Kiki, Milou, Stefan, Boaz, Sander, Ruben en Nicolaas
Het Residentie Remo Orkest: Heleen en Rachel (klarinet), Elisah
(saxofoon), Loes en Maren (blokfluit) Raymond (altblokfluit), Sander en Titia (viool),
Milou (cello), Kiki, Stefan en Annet (vleugel)

Franciscus richt kerststal in, 1350 (boekverluchting)

Voorbereiding: welkom en ontsteken van het licht
Aanroeping en inkeer
Aanvangslied (staande): 'Komt allen tezamen, jubelend van vreugde' (Lied 477)
Welkom en mededelingen/Ontsteken van het licht
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
Gebed van inkeer/ acclamatie: ' Doe lichten over ons, uw aangezicht' (Lied
368c, 1x voorzang, 1x gemeente)
Kerstspel en muziek van het Grote Remo Orkest:
We zingen samen (begeleid door orkest) – 'Hoor d'engelen zingen d'eer' (Lied
481) en 'Kling klokje'
(hierna verlaten kinderen de kerkzaal)
Woord

Bijbellezing - Jesaja 11:1-10
Lied: 'Er is een roos ontloken' (Lied 473)
Overweging/ Korte stilte
Orgelspel
Bidden en geven
Voorbeden 'Kyrie, kyrie, kyrie eleison' ( Lied 367d), Stil gebed (367f),
gezamenlijk gezongen Onze Vader (369c)
Bloemengroet, mededelingen en collecte ten bate van kerk- en buurthuis De
Paardenberg in wijk Transvaal en de eigen gemeente
Sluiting
Vredegroet
Slotlied (staande) ''Go tell it to the mountain' (Lied 484)
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen

Goede kerstdagen en
welkom bij koffie/ thee!

Agenda
29/12 – dienst olv Ds Reinhold Philipp
zo. 5/1/ '20 10.30 – dienst olv Ds Reinhold Philipp
za 11/1, 10.30 muziekcursus door Hans Jacobi over Arvo Pärt
zo 12/1, 10.30u Ds Antje van der Hoek ism Hans Jacobi, dienst over Arvo Pärt

