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Het kleine en het Grote Verhaal ... 
 



Welkom en mededelingen/Ontsteken van het licht 
 
Aanvangslied (staande): 'Komt allen tezamen' (Lied 
477:1-3) 
 
 
Votum en groet 
Ons samen-zijn dragen wij op aan levende God 
die liefde is en de grond van ons bestaan 
die ons stelt in zijn licht en roept tot zijn dienst 
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt 
Groet 
Moge Zijn vrede onze harten vervullen 
 
We zingen: 'Komt allen tezamen' (Lied 477: 4-5) 
 
Gebed van inkeer/ acclamatie: 'Doe lichten over ons, 
uw aangezicht …'(Lied 368c, voorzanger 1x, gemeente 
2x) 
 
We lezen – Jesaja 11:1-10 
 
Koor zingt ‘God rest you merry, 

gentlemen’(coupletten). Refrein door gemeente 
 

 
 
 
 
 
 



Koor zingt: ‘Once in royal Davids city’ 
 
 
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 ‘Away in a manger’ en ‘A Babe is born’ 
 

With gold and myrrh and frankincense, 
A solis ortus cardine.  

 
  



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.’  
 
We zingen samen ‘Hark the herald angels sing’ 
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Lukas 2:15-20 –15 Toen de engelen waren teruggegaan 
naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten 
we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat 
er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 
gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak 
lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun 
over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in 
haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders 
gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles 
wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun 
was gezegd. 
 
Overweging/ Korte stilte 
 
Orgelspel   - ‘Nu zijt wellekome’, bewerkt door Hans 
Jacobi 
 
Solozang ‘In the bleak midwinter’ van Gustav Holst 
(1874-1934)   
 
Voorbeden ”Wij bidden U, verhoor ons, Heer … '( Lied 

367h), Stil 
gebed 'Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen u 

bereiken' (367f), 
gezamenlijk uitgesproken Onze Vader in de versie van 

Dorothee Sölle 
 



God, die ons nabij bent als een vader en een moeder.  
Wij mogen uw naam uitspreken.  

Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.  
Wij zien uit naar uw rijk,  

een tijd van vrede en gerechtigheid, hier en voor altijd.  
Geef ons ook vandaag het brood dat wij nodig hebben 

om te leven.  
Vergeef ons dat we tekortschieten en leer ons anderen 

te vergeven,  
zodat we in vrijheid met u en met elkaar kunnen leven.  
Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.  
Laat ons niet afglijden naar egoïsme en streven naar 

macht, 
maar laat ons kinderen van u zijn die openstaan voor uw 

liefde  
en er vervuld van raken  

voor nu en voor een eeuwigheid  
 
Bloemengroet en collecte tbv de Voedselbank en onze 

Haagse gemeente 
 
We zingen samen: ‘Go tell in on the mountain’ (Lied 
484 in Liedboek)  

 
Vredegroet 
 
Slotlied (samen staande) ‘Eer zij God in onze 
dagen…’(Lied 487 in Liedboek) 
 
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen 



 
Geboorte - Ida Gerhardt 

 
 

 Gods liefde op aarde neergedaald 
ligt in een stal op stro te slapen. 
De stille herders van de schapen 

zij hebben het alom verhaald. 
 

De ster staat boven Bethlehem. 
De Koningen uit het Oosten vonden 

een kind in windselen gewonden 
en os en ezel zien naar hem. 

 
Hier slaapt, der wereld toevertrouwd, 

die was vóór de aanvang van de tijden, 
het kind waarom Maria schreide, 
waarover elk de handen vouwt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage 

voor de collecte overmaken. 

 

 

 

 

 

U kunt uw donatie voor het diaconale doel  

ook overmaken naar rekening:  

NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van: 

Voedselbank  

 
 
 

Komende diensten (aanvang 10.30 uur):  
 

25 december (eerste kerstdag) – olv ds. Reinhold 
Philipp met jeugdorkekst 

zondag 1 januari 2023 – olv ds. Johannes Tromp 
 

 
De Remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken 

wenst u inspirerende kerstdagen en een gezegend 2023!  
 
 
 
 
 


