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•  voorganger: ds Marianne Bogaard •  ouderlingen: Henny de Vos-Koerselman en
Cees Steendam •  diaken: Sjaak Roos •  lector: Otto van der Meer • organist: Anna
den Hertog-Karpenko •  m.m.v. zanggroep •  kindernevendienst: René Segers
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Taco Molenaar • Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op
facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

DIENST VAN HET WOORD

Orgelspel: Meine Seele erhebet den Herrn (Magnificat)
BWV 733, J.S. Bach
welkom en mededelingen door de ouderling
ontsteken adventskaarsen door Lente en Ezra
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)
lied 466: 1 en 5

“O wijsheid, daal als vruchtbare taal”

1. O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 5. Daag op, o grote dageraad,
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, licht aan, wij zijn ten einde raad,
op aarde plant het kwaad zich voort,
verjaag de nacht van onze nood
de waanzin voert het hoogste woord. en maak uw toekomst rozerood!
O kom, o kom, Emmanuël!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
gebed om ontferming
na “ZO ROEPEN WIJ U AAN” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; Amen
adventslied 453: 1 en 2

“Wachters van de tijd”
1. Wachters van de tijd,
licht zal in uw ogen wonen,
wil aan alle mensen tonen
van uw vrolijkheid.
Sion, zing, daar is licht!

2. Groet de dageraad,
heden zal de zon u vinden
die genezing voor de blinden
in haar wieken draagt,
nachten, zing, God is licht!

gebed van derde advent
lezing uit Jesaja 9: 1-6
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
3 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4 Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5 Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de heer van de hemelse machten.
lezing uit Johannes 3: 26-30
3 Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de
man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie
u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen
gaat naar hem toe!’ 27 Johannes antwoordde: ‘Een mens kan
alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.
28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben
de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” 29 De

bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat
te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort.
Dat vervult mij met grote vreugde. 30 Hij moet groter worden
en ik kleiner.

psalm 85: 1, 3 en 4

“Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer”
1. 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.

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

(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 460: 1, 2, 5 en 6

“De nacht loopt ten einde”
refrein: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij
1. Het volk dat woont in duisternis
2. – Tekens aan sterren, zon en maan,
zal weten wie zijn heiland is.
hoe zal de aarde dat bestaan?
Onverwacht komt van heinde en ver
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
de mensenzoon, de morgen ster. (refr.) want uw verlosser is nabij. (refr.)
5. Een twijgje, weerloos en ontdaan,
6. Die naam zal ons ten leven zijn.
– zonder gestalte, zonder naam.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Open uw poorten metterdaad
Dat twijgje heet: Emmanuel. (refr.)
dat uw verlosser binnengaat. (refr.)
DIENST VAN HET ANTWOORD

Doel van 2de collecte: Because We Carry (Lesbos)
Via Because We Carry gaan wekelijks teams van vrijwilligers
naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen. Naast het
uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren,
proberen de teams van BWC ook een glimlach, respect en wat
hoop te brengen. Om de hulp zo relevant en efficiënt mogelijk
te laten zijn, wordt ter plekke bepaald waar het meeste behoefte aan is. Voor het werk is er de goedkeuring van de UNHCR.
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:
Meine Seele erhebet den Herrn BWV 648, J.S. Bach
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: Edward C. Bairstow: Prelude on “Veni Emmanuel”
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de stewards de kerk)
Overheid en RIVM kijken bezorgd naar het Nederlandse antibesmettingsgedrag.
We zijn met zijn allen een beetje te onvoorzichtig. Daarom zetten wij de regels
die in onze kerkgebouwen gelden nog maar eens op een rijtje: •  De handen ontsmetten bij de zuil bij de ingang •  Bij het lopen in de kerk een mondkapje op
(als u zit mag u het weer afdoen) •  Anderhalve meter afstand houden als u niet
tot hetzelfde huishouden b ehoort •  Jassen meenemen naar de zitplaats •  Alleen
aangegeven zitplaatsen gebruiken • Het zingen in de dienst aan het zanggroepje
over te laten •  De kerk verlaten volgens de a anwijzingen van onze stewards.

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
collecte 1. kerk 2. Because We Carry (Lesbos)
De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand
te houden. Het rekeningnummer NL57 INGB 0000 3545 96
t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen.

Volgende vieringen:
Vanavond om 20 uur in Pro Rege: Taizéviering
Zondag 20 december,
Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg

