Protestants Kralingen

Jezus is het licht
voor de wereld
Pro Rege, zondag 29 november 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Cees Zwinkels en Cees Steendam
•  diaken: Sjaak Roos •  lector: Annemieke van der Meer • organist: Anna den Hertog-Karpenko •  m.m.v. zanggroep •  oppas: Tini Roos •  kindernevendienst: Wick
Evenhuis • kosters: Marjolein Gorissen en/of Arie van Dijk • stewards: Christine van
Roekel en Sipke Sels • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien
op facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

Orgelspel: J. Pachelbel. Uit Partita “Christus, der ist mein Leben”

gebed van deze zondag

welkom en mededelingen door de ouderling

lezing uit Jesaja 63: 19b - 64: 8
Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
De bergen zouden voor u beven.
1 Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
zoals vuur water doet koken,
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
en alle volken voor u laten beven,
2 omdat u de geduchte daden doet
waarop wij niet durven hopen.
Als u toch zou afdalen!
De bergen zouden voor u beven.
3 Nog nooit is zoiets gehoord,
niet eerder zoiets vernomen.
Geen oog zag ooit een god buiten u,
die opkomt voor wie op hem wacht.
4 U komt ieder tegemoet
die van harte rechtvaardig handelt,
die uw weg gaat, met u voor ogen.
Maar nu bent u in toorn ontstoken,
omdat wij gezondigd hebben.
Hadden we maar de oude weg gevolgd,
dan zouden we worden gered.
5 Wij allen zijn onrein geworden,
onze gerechtigheid is als het kleed
van een menstruerende vrouw.
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
verwaaid op de wind van ons wangedrag.
6 Er is niemand die uw naam aanroept,
die zich ertoe zet uw hand te grijpen.
U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
u hebt ons moedeloos gemaakt
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.

ontsteken eerste adventskaars
stilte (wij gaan staan)
bemoediging en drempelgebed
v		
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
v		
		
		
		
		
allen

God, die komen wil in deze wereld
als een kind, als een vreemdeling
als de mens naast ons
zie ons leven, geef ons onvermogen de kracht
om uw liefde te doen
Amen (wij gaan zittten)

lied 444: 1 en 4

“Nu daagt het in het oosten”
1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

gebed om ontferming
na “ZO ROEPEN WIJ U AAN” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; Amen
adventslied 433: 1 en 5

“Kom tot ons, de wereld wacht”
1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind.

5. Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

7 Toch, heer, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen.
8 Laat uw grote toorn toch varen, heer,
houd onze schuld niet steeds in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?

psalm 85: 1

“Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer”
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

lezing uit Johannes 8: 12-19
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor
de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft.’ 13 De farizeeën wierpen tegen:
‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’
14
Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch
is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet
waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15 U oordeelt met
menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16 En
wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar,
omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij
gezonden heeft. 17 In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18 Wel, ik getuig over
mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’
19
Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch mij,
noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen
zou u mijn Vader ook kennen.’
12

lied 534: 1

“Hij die de blinden weer liet zien”
Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden

is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

(wij gaan staan)
Voor het woord van God in de schriften,
voor het woord van God onder ons,
voor het woord van God in ons:
wij danken u, God!
(wij gaan zitten)
UITLEG EN VERKONDIGING
lied 437: 1, 5, 6

“Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer”

1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 5. Gij klare zon, gij schone ster,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
door ons aanschouwd van eindloos ver,
Ruk open, rijt ze uit het slot,
o zon ga op, o zonneschijn,
de hemeldeuren, Zoon van God.
laat ons niet in het donker zijn.
6. Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.

O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in ’t vaderland.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
collecte 1. kerk 2. Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao
De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand
te houden. Het rekeningnummer dat de kerkrentmeesters
voor deze collecte gebruiken is NL57 INGB 0000 3545 96 t.n.v.
Gereformeerde kerk van Kralingen.

Doel van 2de collecte: Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao
Ook op Curaçao heerst het coronavirus. Door de maatregelen
om het aantal besmettingen te beperken, is het economische
en maatschappelijke leven eveneens beperkt. Hierdoor slaat
de armoede toe. De overheid neemt weinig initiatief. Arme
mensen zijn nu vooral afhankelijk van burgerinitiatieven. De
diaconie van de Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao
deelt maandelijks voedselpakketten uit. Hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt in geloof, geslacht of kleur.
U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie:
NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w.
Kralingen o.v.v. collectedoel en de datum.

orgelspel tijdens de collecte:
J.S. Bach, Air, “Der du bist dem Vater gleich” uit cantata nr.36
lied 284

“Christus, Gij zijt het licht in ons leven”
Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Levende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.
gezegend gaan
(allen gaan staan)
v		
Is het waar dat God van de wereld houdt?
allen Amen, dat is waar!
v		
is het waar dat God van alle mensen houdt?
allen Amen, dat is waar!
v		
is het waar dat God alle dingen nieuw zal maken?
allen Amen, dat is waar!
v		
Kom op, laten we dan op weg gaan,
		
als mensen die God heeft geroepen,
		
om getuigen te zijn van de liefde
		
en de gerechtigheid van de hemel,
		
bakens van licht,
		
tekens van verandering,
		
want daaruit bestaat Gods koninkrijk.
zegen
beaamd met (gesproken): amen
(allen gaan zitten)
orgelspel: J.S. Bach. Nun komm, der Heiden Heiland
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards de kerk)
Volgende viering: Zondag 6 december,
!!! Pro Rege !!!, 10 uur: ds Marianne Bogaard, Maaltijd van de Heer

