Protestants Kralingen
Vierde Advent
Hoflaankerk, zondag 20 december 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Koos van der Steenhoven en Laurens van der Ziel •  diaken: Wouter van der Bas •  lector: Irene Jonker • organist:
Wouter van der Wilt •  m.m.v. zanggroep •  kindernevendienst: Elisabeth ter Hoeven •  kosters: Leonard de Vos en Pieter van Drunen • steward: Christine van Roekel
•  Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te zien op
facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

Orgelspel
welkom en mededelingen door de ouderling
ontsteken vier adventskaarsen door Aïsha
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 452: 1 en 2

“Als tussen licht en donker”
1. Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

2. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

gebed om ontferming
na “ZO ROEPEN WIJ U AAN” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; Amen
adventslied 440: 1 en 2

“Ga, stillen in den lande”
1. Ga, stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wonderen doet.

Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

2. Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.

Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
schriftlezing uit Jesaja 45: 8
8 Hemel, laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken,
en laat de aarde zich openen.
Laten hemel en aarde redding voortbrengen
en ook het recht doen ontspruiten.
Ik, de heer, heb dit alles geschapen.
psalm 19: 1

“De hemel roemt de Heer”
1. De hemel roemt de Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die ‘t heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.

Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

schriftlezing uit Lucas 1: 67-80
67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en
sprak deze profetie:
68 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
69 Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,
70 zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn
heilige profeten:
71 bevrijd zouden we worden van onze vijanden,

gered uit de greep van allen die ons haten.
72 Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:
73 de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij, 74 ontkomen aan onze vijanden,
hem zonder angst zouden dienen, 75 toegewijd en oprecht,
altijd levend in zijn nabijheid.
76 En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem
gereed te maken,
77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de
vrede.’
80 Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich
kenbaar maakte aan het volk van Israël.

lied 462

“Zal er ooit een dag van vrede”
1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4. Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

(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 158 b

“Een schoot van ontferming”
Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen

toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
collecte 1. kerk 2. SKIN-Rotterdam
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.
Doel van 2de collecte: SKIN-Rotterdam
SKIN-Rotterdam (Samen Kerk in Nederland) is een koepel
organisatie van internationale kerkgemeenschappen in Rotterdam en omgeving. Door het coronavirus komen tientallen
migrantenkerken in problemen. Zij dreigen door de coronacrisis hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan. Eén
probleem is dat mensen niet meer naar de kerk kunnen komen. Hierdoor vervallen de collectes, maar blijven de vaste
lasten wel gewoon doorlopen. Een tweede oorzaak is dat veel
mensen de impact van de coronacrisis merken in hun inkomen. Met uw gift kunt u meehelpen om de financiële nood te
verlichten.
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
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
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de steward de kerk)
Let op! T/m 17 januari zijn de kerkdiensten uitsluitend online! Dat geldt ook voor de Kerstnacht- en de Kerstviering.

