
 

 

 

 

Orde van dienst 

zondag 19 december 2021 (vierde Adventsdienst) 

Remonstrantse kerk te Den Haag 

 

 

 

Thema: GETUIGEN VAN HET LICHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds Johan Goud 

Organist: Hans Jacobi 

Zang: cantorij, allen (antwoordlied en slotlied)   



Deze vierde adventsdienst staat in het teken van 

Johannes de Doper, die in hoofdstuk 1 van het 

Johannesevangelie ‘getuige van het licht’ wordt 

genoemd. Hij wees van zichzelf weg wees, naar 

‘iemand die u niet kent’. Wie dat ooit gezien heeft, 

denkt daarbij aan het beroemde altaarstuk van Matthias 

Grünewald (1470-1528). Het hangt in museum 

Unterlinden te Colmar. Johannes staat daar rechts naast 

het kruis, waaraan de gepijnigde Christus hangt. Hij 

wijst naar Christus. Naast hem staat in het Latijn de 

tekst ‘Hij moet groeien, ik moet afnemen’. Johannes 

doet niets dan wijzen naar dat onbekende, uit de wereld 

verdreven licht. Zijn voorbeeld zegt veel over wat 

‘geloven’ is. Het is niet op een voetstuk staan en 

vervuld zijn van zekerheid. Het is eerder een manier van 

kleiner worden, afnemen, getuigen van een vreemd, 

door velen niet herkend licht.  

 

 

  



Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Verwelkoming en aansteken van de paaskaars 

door Ingrid de Bonth  

 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 

 

Zingen lied 221: 1,2,3 (Zo vriendelijk en veilig als het 

licht) allen 

 

 

Votum en groet 

 

 

Zingen antwoordlied (Tot U, Heer) 

 

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  

  

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Inkeer 

 

Gebed  



 

Zingen lied 458 (Zuivere vlam cantorij) 

 

 
 

Woord en gebed 

 

Inleidend woord en lezing van Jesaja 9: 1-6 

 

Zingen lied 435: 1,2 (Hef op uw hoofden cantorij) 

 

 

 

Lezing Johannes 1: 1-28 

 

Zingen lied 986: 1,2,3,4 (De oorsprong van leven en 

licht cantorij) 

 

 

 

 

Preek 

 

 

Stilte en orgelspel 

 

 

Voorbeden 

 

  



Onze Vader (gesproken)  

 

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. 

 

  



Uitzending en zegen 

 

Mededelingen, o.a. bloemengroet, aankondiging van de 

collecten.  

 

Collecte bij de uitgang:  
 

• Creating hope for society*  

• Het werk van de remonstrantse gemeente  

Den Haag en omstreken 
 

 

Enkele momenten van aandacht voor Agnes en Anton 

van ’t Hooft, die in 2015 en 2016, niet lang na elkaar, 

stierven. Aan hen beiden bewaar ik (JG) bijzondere en 

warme herinneringen.  Door de erfenis die zij nalieten, 

maakten zij het mogelijk dat ik na mijn emeritaat vijf 

jaar lang (jan 2017 tot binnenkort, eind december 2021), 

in het kader van het jaarprogramma, voor de 

remonstranten in Den Haag kon blijven werken. Voor 

die mogelijkheid ben ik hen en de kerkenraad zeer 

dankbaar. 

  



(gemeente gaat staan) 

 

Zingen slotlied 439: 1,2,3,4 (Verwacht de komst des 

Heren allen) 

 

 

Uitzendingswoorden en zegenbede (gevolgd door 

gezongen Amen) 

 
 

  



* In het vierde kwartaal van 2021 collecteren we voor 

Creating hope for society, een project voor alleenstaande 

moeders en hun kinderen in Oeganda. 

 

U kunt uw donatie overmaken naar rekening:  

NL 93 INGB 0000 0063 97 van de kerk onder 

vermelding van: Creating hope. 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw  

bijdrage voor de collecte overmaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank. 

  



Activiteiten komende weken: 

  

Vrijdag 24 december 21.00 uur: 

Kerstavonddienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp, 

met solozang door Frederiek Muller  

 

Zaterdag 25 december 10.30 uur:  

Kerkdienst Eerste Kerstdag  

o.l.v. ds. Antje van der Hoek 

 

Zondag 26 december geen kerkdienst  

 

Zondag 2 januari 10.30 uur  

Kerkdienst met ds. Reinhold Philipp  


