Protestants Kralingen

God schept het licht
DIENST VAN WOORD EN TAFEL

Pro Rege, zondag 6 december 2020, Tweede Advent

•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderlingen: Jeannette Schravesande en
Henny de Vos-Koerselman •  diakenen: Johan Louwerse en Jeanette Doorduijn
•  lector: Maaike de Man • organist: Anna den Hertog-Karpenko •  m.m.v. zanggroep •  kindernevendienst: Lakshmi Mani • kosters: Marjolein Gorissen en/of Arie
van Dijk • stewards: Corry Toxopeus en Bart Reinders • Deze viering is te beluisteren
op kerkomroep.nl en live te zien op facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

Orgelspel: Everett Titcomb, “Advent”

gebed van tweede advent

welkom en mededelingen door de ouderling

lezing uit Genesis 1: 1-5
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was
nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar
Gods geest zweefde over het water.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat
het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het
werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

ontsteken adventskaarsen door Willemijn
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		
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
allen Amen (wij gaan zittten)
psalm 80:1

“O God van Jozef, leid ons verder”
1. O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.

Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

gebed om ontferming
na “ZO ROEPEN WIJ U AAN” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; Amen
adventslied 439: 1 en 2

“Verwacht de komst des Heren”
1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

lezing uit Johannes 1: 19-28
19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om
hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21 Toen
vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik
ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22 ‘Maar
wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u
zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja
gezegd heeft.’ 24 De afgevaardigden die uit de kring van de
farizeeën kwamen, 25 vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan,
als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26 ‘Ik
doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden
is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt – ik ben het
niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’
28 Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes doopte.
lied 513

“God heeft het eerste woord”
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

(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 528: 1, 2 en 3

“Omdat hij niet ver wou zijn”
1. Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
(refrein)

2. Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
(refrein)

refrein: Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
			
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
3. God van God en licht van licht,
heeft een menselijk gezicht,
aller dingen hoeder,
aller mensen broeder. (refrein)
DIENST VAN HET ANTWOORD

voorbeden en stil gebed
collecte 1. kerk 2. Coronanoodhulp Tear
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: Coronanoodhulp Tear
Het coronavirus is overal. Het raakt Nederland, maar ook de
landen waar Tear werkt. Het virus verspreidt zich in deze gebieden razendsnel. Tear verleent medische hulp aan de meest
kwetsbaren en geeft voorlichting over hoe mensen zichzelf
kunnen beschermen. Hiervoor is geld nodig en daarvoor is
het Tear Corona Noodhulpfonds opgezet.
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:
M. Corrette. “Une jeune pucelle” (melodie van NLB 439)
TAFELGEBED
v. De Eeuwige zal bij u zijn!
a. De Eeuwige zal u bewaren!
v. Schepper God,
Licht is Uw eerste woord
………….
………….

v.
a.
v.
a.
v.
a.

Heilig, heilig, heilig
Heer van alle machten
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid
Hosanna in de hoge!
Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer
Hosanna in de hoge

v. Gezegend is Jezus
…………..
…………..
v.
a.
v.
a.

Zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

v. Zend Uw Geest
…………
………… Amen
a. onze vader …
vredegroet
delen van brood en wijn
tijdens het delen klinkt orgelmuziek: J. Pachelbel. Ciacona in f
dankgebed
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. Krebs. Freu dich sehr, o meine Seele
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards de kerk)
Volgende viering: Zondag 13 december,
!!! Pro Rege !!!, 10 uur: ds Marianne Bogaard

