Protestants Kralingen
Kerstmorgen
Hoflaankerk, vrijdag 25 december 2020

•  voorganger: ds Ilse Hogeweg •  ouderlingen: Koos van der Steenhoven en Cees
Steendam •  diaken: Sjaak Roos •  lector: Jan Willem Bakker • organist: Wouter
van der Wilt •  m.m.v. zanggroep •  kosters: Leonard de Vos en Pieter van Drunen • steward: Sipke Sels •  Deze viering is te beluisteren op kerkomroep.nl en live te
zien op facebook.com/protestantskralingen
VOORBEREIDING

Orgelspel: Fantasie über “O Sanctissima” | Friedrich Lux
welkom en mededelingen door de ouderling
ontsteken alle kaarsen van de adventskrans
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
v		
		
allen

hoe gelukkig zijn wij
geboren is Jezus
omdat U mensen liefheeft
wij bidden
dat wij Jezus met open armen
en een open hart ontvangen
dat hij groot mag worden in ons midden
laat vrede in ons groeien
zegen ons met uw liefde
vandaag en elke dag
Amen (wij gaan zittten)

lied 476: 1, 3, 4

“Nu zijt wellekome”

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

gebed om ontferming
na “ZO ROEPEN WIJ U AAN” zeggen allen:
Heer, ontferm U; Christus, ontferm U
Heer, ontferm U; Amen
glorialied 479: 1, 4

“Een lied weerklinkt in deze nacht”
1. Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugdevol nieuws, want hier is hij:
de vorst van Gods barmhartigheid!

4. Hij doet de duisternis teniet.
En engelen zingen ons dit lied.
Hij doet de duisternis teniet.
En engelen zingen ons dit lied:
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag
filmpje van Annemarie
lied 503: 1, 2, 4

“Wij staan aan een kribbe”

1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon:
dit leven zal stralen, door de hemel bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.
2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

schriftlezing uit Johannes 1, vers 1-14
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het
Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de
mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen.
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen,
opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het
licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware
licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het
Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en
toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem
was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.
12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij
het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij
zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol
van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
lied 493

“Soms breekt uw licht”
1. Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar
zoals een kind
geboren wordt.
Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk
uw licht.
Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.
Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.
Gedenk ons die als hij
geboren zijn eens en voorgoed,

In the silence, You won’t let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea
My Lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My Lighthouse, my lighthouse (oh oh)
I will trust the promise,
You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore
I won’t fear what tomorrow brings
With each morning I’ll rise and sing
My God’s love will lead me through
You are the peace in my…
DIENST VAN HET ANTWOORD

filmpje van Lotte

“Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht ...”
dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

die uit zijn mond
uw naam hebben gehoord
die moeten leven
in de schaduw van de dood
die moeten leven
in de schaduw van de dood
hem achterna,
hem achterna,
hem achterna,
hem achterna.
hem achterna,
hem achterna,
hem achterna,
hem achterna.

(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 (op de beamer) | Rend Collective

“My Lighthouse”

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won’t walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea

collecte 1. kerk 2. Kiwangala
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: Kiwangala
Toen ik (Leonie Stapelkamp) met Moses Kiwala, directeur
van Children Sure House in Kiwangala, sprak over een doel
voor deze collecte, zei hij direct: klamboes.
Hoewel er op dit moment maar één ziekte lijkt te bestaan
in de wereld, is niets minder waar. In Oeganda is malaria
doodsoorzaak nummer 1, nog voor HIV/AIDS en Corona …
Malaria veroorzaakt jaarlijks zo’n 400.000 doden in Afrika en
die cijfers kunnen vanwege de Coronacrisis nog verder toenemen. Door klamboes uit te delen aan de gezinnen in en rond
Kiwangala, hoopt Moses, hopen wij als kerk, ons steentje bij te
dragen, aan de gezondheid van vele kinderen en volwassenen!
Bericht van Moses Kiwala:
Children Sure House fight Malaria besides COVID-19! Thank
God that we, with the support of the church of Rotterdam-Kralingen, can buy more mosquito nets to save lives of the poor.
Merry X-Mas and Happy New Year!
Stay save!
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.

foto’s Kiwangala tijdens collecte

lied 484

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

“Go, tell it on the mountain”

Go, tell it on the mountain,
2. The shepherds feared and trembled
over the hills and everywhere;
when lo! above the earth,
go, tell it on the mountain
rang out the angel chorus
that Jesus Christ is born.
that hailed our Saviour’s birth!
1. While shepherds kept their watching
Go, tell it on the mountain,
o’er silent flocks by night,
over the hills and everywhere;
behold, throughout the heavens
go, tell it on the mountain
there shone a holy light.
that Jesus Christ is born.
3. Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

lied 506

“Wij trekken in een lange stoet”
1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

(allen gaan zitten)

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

orgelspel: In dulci jubilo | Leo Sowerby
(na het orgelspel verlaten we op aanwijzingen van de steward de kerk)

4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

NIEUWSBRIEF EN CALEIDOSCOOP
De eerstkomende nieuwsbrief van Protestants Kralingen
moet woensdagavond 30 december uitkomen. Kopij graag
vóór 12 uur die woensdag aanleveren.
De Caleidoscoop voor januari verschijnt vrijdag 8 of zaterdag
9 januari. De kopijsluiting is maandag 28 december.

Let op! Er is ook nog een pagina 4 met bingoplaatjes!

VOLGENDE VIERINGEN:

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:

Let op! Voor zover we nu weten zijn tot en met zondag
17 januari al onze kerkdiensten uitsluitend online!

kerkblad: Caleidoscoop | website: protestantskralingen.nl
via de website kunt u zich abonneren op de e-mailnieuwsbrief

Zondag 27 december
Pro Rege, 10.00 uur: ds Ilse Hogeweg

predikanten:

ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44 | e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl
ds Marianne Bogaard | t: (010) 737 04 55 | e: m.bogaard@protestantskralingen.nl

Oudjaar, donderdag 31 december
Pro Rege, 17.00 uur: ds Marianne Bogaard
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Jezus is het ware licht

Johannes 1:1-18 | Jezus is het ware licht

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics
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