Remonstranten Den Haag

Kerstnacht, 24 december, aanvang 21.00u
Voorganger: Ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi
Welkom: Gerry Westland. Bijbellezingen: Marleen van Beek
M.m.v. zangers: Frederiek Muller (solozang),
Marianne van Steenis, Gerry Westland, Rachel Adriaanse,
Pieter van Winden.

Aanroeping en inkeer
Koor zingt: 'Komt verwondert u hier, mensen' (Lied 478: 1
en 2)
Votum en groet (staande)
v Ons samen-zijn dragen wij op aan de 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
Koor zingt: Komt verwondert u hier, mensen' (Lied 478: 3)

Inleidende lezing/Gebed van inkeer
Voorzanger zingt 'Doe lichten over ons, uw
aangezicht'(Lied 368c, 1x)

Woord en gebed
We lezen – Jesaja 9:1- 6
[9]Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend
licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder
licht beschenen. 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. Het juk dat op hen
drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u
hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die
dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze
worden verbrand, een prooi van het vuur. 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.
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.

Koor zingt: ‘Er is uit ‘s werelds duistere wolken een groot
licht stralend opgegaan’ (Lied 482)

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 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: 'Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer' (Lied 476:
1,2,3)

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: ‘Go tell it on the mountain’ (Lied 484)
Overweging en moment stilte

Solozang ‘Ich steh an deiner Krippen hier’ en ‘O Jesulein
süß’ van J.S. Bach, begeleiding op orgel
Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesu, du mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
und laß dir's wohlgefallen.
Ich lag in tiefster Todesnacht,
du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht
des Glaubens in mir zugericht',
wie schön sind deine Strahlen!
O Jesulein süß, o Jesulein mild!
Deines Vaters Willen hast du erfüllt,
bist kommen aus dem Himmelreich,
uns armen Menschen worden gleich.
O Jesulein süß, o Jesulein mild!
O Jesulein süß, o Jesulein mild!
Deins Vaters Zorn hast du gestillt,
du zahlst für uns all unser Schuld
und bringet uns in deins Vaters Huld.
O Jesulein süß, o Jesulein mild!
O Jesulein süß, o Jesulein mild!
Mit Freuden hast du die Welt erfüllt.
Du kommst herab vons Himmels Saal
Und tröstest und in dem Jammertal.
O Jesulein süß, o Jesulein mild!

Bidden en geven
Tijdens voorbeden zingt voorzanger:’Kyrie, kyrie, kyrie eleison'(Lied 367d), 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 en collecte: de collecten bij de uitgang zijn
bestemd voor: het collectedoel van het vierde kwartaal
Corona India en de Remonstrantse gemeente Den Haag
Sluiting
Vredegroet

Koor zingt ‘Eer zij God in onze dagen…’ (Lied 487)
Uitzending en zegenbede (staande)
Uitleidend orgelspel
Komende diensten (aanvang 10.30 uur) in de kersttijd:
25 december (eerste kerstdag) ds. Reinhold Philipp
zondag 27 december ds. Pieter Hartevelt
zondag 3 januari ds. Reinhold Philipp met Ingrid de Bonth,
poëziedienst over hoop

De Remonstrantse gemeente
Den Haag en
omstreken wenst u inspirerende
kerstdagen
en alle goeds voor 2021!

