Orde van dienst
op eerste kerstdag 25 december 2020
in de remonstrantse kerk in Den Haag
Aanvang 10.30 uur
Licht in onze ogen

Uit de serie Het leven van Jezus Mafa, Kameroen
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Muziek:
Hans Jacobi en het Remo Kerstorkest
Zang:
Madzy van der Kooij, Sjoerd Jansen, Frederiek
Muller, Betty Renssen, Marleen Wahlen

Orgelspel

Welkom en aansteken kaarsen
door Tineke van Royen-Krol
Het licht schijnt in de duisternis.
De duisternis heeft het licht
niet in haar macht gekregen.
(Johannes 1:5)
(de gemeente gaat staan)

Lied (door de cantorij gezongen):
lied 503, 1.2 Wij staan aan een kribbe
Bemoediging en groet
Antwoordlied (gezamenlijk gebeden):
Tot U, Heer, is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.
Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen
(de gemeente gaat zitten)

Inleidende schriftlezing:
Jesaja 9:1.2.5.6 Een stralend licht in de duisternis

Lied (door de cantorij gezongen):
lied 489, 1.2 Komt ons in dieper nacht ter ore

Inkeer en gebed
Lied (door Frederiek Muller gezongen):
lied 494, 1.2 Vanwaar zijt Gij gekomen?

Schriftlezing:
Johannes 1:1-9;14 Het Woord is mens geworden

Overdenking

Orgelspel

Voorbeden
Onze Vader (gezamenlijk gebeden)
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
(de gemeente gaat staan)

Lied (door de cantorij gezongen):
lied 496 Een ster ging op uit Israël

Uitzending en zegenbede
(door de cantorij beantwoord met gezongen Amen):

Orgelspel
De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
•
•

Corona-hulp India
Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag
en omstreken

Kerkdiensten in de komende weken:
Zondag 27 december om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Pieter Hartevelt
Zondag 3 januari om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp
met medewerking van Ingrid de Bonth
Thema: Horizonten van Hoop

De remonstrantse gemeente
Den Haag en omstreken
wenst u
liefdevolle kerstdagen
en
een gezegend 2021!

